




 اه اس
 یزاین نیمات تهجرد : هملک دنچرد + ج و یامنیس و

 و یدج یامنیس رتشی.تخانش هب ام نا اوچرددک سا هدمآ دوجوب
 - دراددوجو لبصا

 رددشاب دیفم ام یچاشامت یعمالس یارب هچنآزا شیپ امنیم
 -یگترد باعل رد هدیچیپ یسادآ : تسا هدوب نفت هلیسونیمژرس نیا
 ناسا جورخ ردو دنوجب ارث آرعتیال تعاسود هک + پوکس امنیم
 یعضو نینچ دج هک تساجنیا هزجم و... دننک ق نور هب امتیم
 هوجورد لیصا و میمص یامنیس قشع زاب یئاهمیقنینچ كي ان
 ناشب ات یب , بوخ یامنیس یوجتسج ردو دوشیم رادیب ام نان اوج
 دوجوم عشورد هکاریز تسا راب تقر تخم هک یئوجتسج : دنکیم
 : سرب یناچا ار هاریا طدنیوپ هک تل نآ لامسحا ودیماز گره
 اب« دنک رتکیدرآ اد فده دناوتمت رگا ال دشوکیم مون یابنیس
 , دنخیب یرلهدنزاس و رت لعشتم تدوص وجننج و شالت نیا

 هتشذبوخ یامنیس نیپ یاهطساو ات دشوکیم مون یابنیب
 . دشاب شیوخ هدنناوخو ,لاحو

 یلوج ء و و ابینیابتًاموزل هک « هتشتعیانیس و میتفط
 و یاههاد ناکدنیوج ین امزرهرد امنیسیتقاو ناگدنهوژپ .ددادن
 اهوبوآ رکقا نابحاصو

 ءتسامشیس ( ننتم و ) رکفتم یجاشامت هیرشن مون یاهنیس»
 « نویکارتآ و كي زا شیب یتیاغ و جرا ؛امنیسارب هک ی چاشامت
 هدنز یسنابز اد امیم هک یرکفت» یچاشامک : تسا للاق عج بش
 ات تسا ددص رد و دهاوخیم راگزورولسن نیا یاهقرح نایب یارب
 هرادب .تسود رتشپ ات دسانش رتشیپ اد نینچ نیا  یلامیم
 زور یاه ملیف دنا ) ناربا رد امیسزود نایر اب یسهارمه
 امنیسدیدجو میدق یاه بتکم یفرعم « (امنیس یراج عاشوا لیلحت
 4 زاگنهآ + نادرکراک) امتیس درب نادنمرته و اهملیف یفرعم
 4 هداس نابز هب امنیس ينق یاه تحب ( هریغو هنیپرته « رادربمیف
 ته هو راک همانرسب رد : ابی مث زرا یابه هادیوزو رابخا نیرخآ و

 هدوب یلاخ ًاعقاو هب رشت نیا یاج مياتفایرد هکردقت آرا
 تب و ءاقب یارب ناربا رسارس دد ءونیامنیس» نان وخ « تسا
 ورق یکمک چیه زا هدمآ دوجوب ناتآژزاین خساپرد هکیرفن نیا ندش
 ملیف تخانش حل اب یعمج شال اب ۷ دشاب ...هرتدنهاوختراذع
 زا یوریپ هسب و دود لب نیمز رس نیا رد ملبف زا راظثا و
 دوخ ماد بو یامنی مک" ۰ رگفتم نایچاغامت ژا یرتدبنهورگ
 و رکف یا زا یاهزات _ یاه هچیرد و دنکزاب نیمژ رس نيا هب اد
 - دیاگب ام نادیدرب اد كتهرف



 یدالوانیرام و رادو ول -ناژ

 تادرگ راک «رادوک كثول - ناز» #
 یملیفنتخاسلوتشم , یوسنارق یونحوم
 نز نآزا هکیزیچسود» تاونعاب تسا

 « یونان ام ملیق نیا رد
 او دراد هديمپار لوا شقت
 .. دشاب ودتیا یدمپ یاهیرکمح یاری

 یاهلیف رتکا لتم
 تاتو ست لب چرب دراز
 یصون زاتسترایع ءژوس نیا . دزادرپیم
 یوستارقرگ راکنانژ نیب هک صاخ ءاتحق
 ء یلصا تلع و . تسا هدرک ادیپ عویش
 یگدتز دایز ةنیزهو مک دعآ رد صوصخی
 دعابیم

 اب عجاد «یدالوانیرام»

 . «متادیم

 : دعدب درادت یوایز حیضوت
 راک ملیف نیا رد شقن زا تبحص -

 تامه نیت نم
 ء نارگید هک مداد عالطا ملیف زا

 هدرکهدامآ رادوک هک یئویرانستیمهلتمو
 طق نم, دنکیمت زواجت هحفص دنچ زا
 لوا ژانوسرپ « ناوج نز نیا هک متادیم

 یهاکهاکوتسا رکن

 هک اریذ . تسیت یاهداس

 سال دناوتب ات دنزیم یشورفدوخب تسد

 رابره» دوریم رای هتسیاش واجب یاهملک
 و : دنکیم تبحع نمای یتدم هرادوک»
 :ميوکب ایوپهدب ماجتادیاب هکار هجتآدمی
 دشاب یسکااهتت وا دبیاش . دیوکیم نمب

 « دشاب رقیب تاون

 هدوکر کق انا یو
 تسدهلیف نیا اب دادوکكول - ناژ

 یو . دنزیم دیدج یکیتکت ی رجت كيپ
 یتحو ؛ تبحص . ادسیاربیدیدج راکقآ
 : دراد هنر

 طققهتیپ رثح , اهملیق عوننیا رد -
 یزاب . تسا نادرکراکرظقا نیتام كي
 تسین حرطم تدوک

 رادوگ هک دنیوکیم
 ات, دهدیمیبش یداژآ4

 ؛ دروآ رد ار تقیقح رشک ادح « دوخ
 كيزا یرادربملیق زا لبق یهاگ -



 یدالوانی رام

 هبحاصمعونكي رادوک  یناکس كيابنالپ
 اهلاوسواهباوج رگا . دهدیمماجنا نماب
 مامت هیضق ؛ دندوب یمیبط هزادسنا كيب

 یاو - دوشیم عورش یدادربملیف و تسا
 نآ دادوک , دوبن بسانم , باوج رگا
 + تسا یمیبط و بسانم هک اد یباوج

 گول اید هک تسنيا . دنکیمیروآ ای
 هتبلا ۰ دراد رادوک یاهلیف رد یصاخ
 تسایرادم رد اهپاوجو لاّوس نیا مامت
 ... تسا هدرک نیمت وا هک

 + یدال و , ملیف نیا دد یزاب اب

 دوخ زا یاهات ره نیاودهدیم نا

 » تشاد دهاوخ ریثأت وا نا رد ًاملسم
 تقویلیخ رادوک و نمتقیقح رد -

 نامززا ۰ میسانشیم ار یکییدمه هک تسا
 دوبرارق . « تسا نز , نز» هیهت

 یزابءانیراکانآ» یاجب نم ملیف نیا رد
 یتسود ام سپ نآ زا , دشن اما , مثک
 یاهملیفیارربنم .. میاهدرک ظفح اردوخ
 دوبنیا و . متسه لثاق یدایز نیحت وا
 , لیف رد یزاب داهنشيپ یارب یتقو هک

 كولدناژ ملیف نیا ؛ دایز لامتحاب
 یادصورس « روسناس یظن ژا زین رادوگ
 اوخایب تاوارف



 نارگاهوزمتسدو ردات
 هک وونودنیرتاک رعوش یلیبدیوید

 زایاهتچرب ةلومن «تسا رکید یابیز
 تسا تانیا

 رم یقوتل بوتنا ی
 یاهرتکناک , وا قالع دروم یاهلدم
 . اهنوتسا کنیلور : اهلتیب « فورعم
 یاهت اب ایخیتعب صاخ صاخشاواهنکن ام

 «نامیدتارگآ» ده

 ین وی و 1ولجن 7 لکیم



 + دراد هدهمب یسیلکتا یون یاهب
 شووج لتشکنانچمهو ,تننازیمآ داوسا
 تاساحا اپزینوا ؛تسا نردم لغش كي
 عقاورد.دنکیمن هقالعراهظا واب یلومعم
 « یسانتناود رد , دیدج یاه پیت نیا
 :خاتشانو هدشن شواک

 نسیا یگدنز رد شتخد نیا شقن
 یاهتطا اب .تسا شالق كي لثم ,ساعع
 یگدن زب,دنهتشاد مه یارب هک یکچوک

 اخ نآ زادمپو درا
 بقاوع ودنآ زا كيچيمرد دشودمآ
 .دراذکبمت یقاپ یقطاع

 !یناسآ یگدنز هچ

 نیاو د

 , هامریم مهدناود
 شیامتبار دوخ ةسلج,نا

 یناربیا نازاسلیق زا
 .دوبهداد صاصتخا

 سثا « نمیس موب » ملیف هلمجزا
 دش هوراذگ شيامثپ «لدریش تارماک»

 وراک زرط یزجوم روطب ملی نیا
 ناقن ار هرقن یور یکاکح یکنوکچ
 یلهدزوم فورظزا روظنمنیارد .دهدیم
 هدش هداقتسا ناهفصا یاههاک راک زاو

 طقف ؛ تسا تسنکی و ناور ملیف
 رب ءاصتهک قطان بیداو نطنلعم تالمج

 هدننک تحاراب
 هاتوکیاهملیفرد اد بیع نيا) ..تسا
 لقم كي مينکيمنرکف ,مهدید مهرگید

 زا: دنکیم یهاریمه اد

 ؛تحارو هداس ٌلبج كي هک دریذپپ ملاس
 ابیئوک هینلف؛نیاژارت لدتیعو ابزاف
 ۲ (..دشاب

 یارب نادرگ راک
 یدایز كامک كيزوم و ریوصت زاتنومزآ
 نسیآ یور هزادنازا شیب یتحو ,هتفرگ
 دنچ هجیتن دد و .تسا هدرک هیکت هلثسم
 یم ترپ یلصا عوضومزا ار هجوت ءاج

 دوخ روظنم نا

 «ولراهبهگنشوه»ملیفنیارادربملیف
 هشارا ملاسراک كي هشیمه لقم هک ت

 .تسا هداد

 یاس راک و پاچظن هطقنزا ملیف
 یادص تیفیک صوصخب و یراوتاربال
 رادقهک دوب رایسب تنکل راچد نآ كيزوم

 و یسیواصت موهفم یئاسران 3
 دیدرگیم نآزاتنوم تلع

 رومآ لک هرادا هک تسا فدأت یاج

 راوتاربال و اههاگتسداب روشک یئامنی
 یتخسبزونهدوخ پور نیمصختموزهم

 وحنپ اردوخ یئابنیس تالوصحم دن ]وتب
 اهنتدیاش هک یچاشامت

 .دنتسه كلمنیارد امنیسرنه نادنمقالع
 تشم كيهب یرتهب

 .دیامن هضرع
 . دوخ یاهتیل امف بیقعترد لدرش

 زین اد رکید هاتوک ملیف ود رخاوا نیا
 .تسآ هدیناسر تایاپب
 دراد مان «هاگتمادن» یکی .ملیفود نیا
 یرگیدوتسا نانز نادنژ هب طوب مک
 دشابیم نارهترهش بوتجهب عجار

 اد هاتوک ملیفود نیا دایز لامتحاپ
 داددهاوخ ناشتمایفنونک , «اهنیمهرد

۷ 



 هام
 -ر

 ! زار و ماهبا
 هکیلاح رد « لورپاتدولک > و

 تیاضرقرب و : ددادبلذشوگرپ یراکیس
 دوشیم هدید كنيع تشپ زا شتامشچ رد
 رد «یئاوسر » یرادربملیف یوتالپ رد
 ..تسا نوزمدق لاح

 چیه هک دراد هدیقع شدوخ
 دوجو راذزات ملیف اد رد یاهدیشوپ
 كي امتع كيرتنا زا روظنم و درادن

 ول
 لوریاش

 «یلاوسرودد وتدوف نووباو هود سیروم

 ءاژجا زاوا و ؛ تسین یناتساد یامعم
 ..دنکیسواقتسا یرکید

 هدهدیم حیضوت
 یسیلکتاهخسنودردارملیف نیانم -

 شخپ ایرمآ رد نوچ ؛مزاسیم هسنارق و
 زئیک ربینوت زا مه نیمه یارب و دوشیم
 لک ...ماهدرک هدافتسا سیترک ینوت و
 دنزیم رود تبانج راهچ درگ ملیف نیا
 ..تسا ملیفژارتیت زا لبق نآ نلوا هک
 دزن یتیانج » مانب یاهژوسزا ناتساد
 ءابتشایلو « هدش ساپتقا «اهتسیدون
 ! تسین مه نیا ملیف هکیرتنا « دینکت
 تیانجمتو سیدونهن نوچ
 هدعن هنفرگ راک , دینکیم رکف امش
 :دوشیمسررب نوگاتوک یاههنجزالیف
 و ۱م آو + یناوو ءنسلابهبنج نآ
 الوا هلحرمرد ملیف مرف و مسیناکم
 تكيزا شیبهکتسا نیمهیارب ؛ دود دارق
 هچنآ | یوررپ لاس
 هکلبتینگیرتنا قطنم : دداد تیمها
 رب نم ششوک . تسا ینالقع دقم عونکی
 ادیپیچاشامت هک یطباور مامت هدوب نیا
 يئاهلاوئس ادیآ رد بآ زا طلغ , دنکیم
 حرطمیچاشامت یارب هک
 :رد:تسا رچام ماهبارطاخب
 هوومایهدنزیتحو + یمجریب «یئوکتساو
 اما .. اهژانوسرپ زا یکی ندوب
 نیزامردهتشذگ لاس» هنملیفنیا ۰ دینکن
 ناتدوخدمب «وزولک هزایملیف هنو تسا داب
 ۱ دیددیهاوخ



 نادرگ راک «یزور وکسچنارف»
 میاهدید اجنیاردوا زاملیفودهک یثایلتیا
 ار هیقب و ( ناشورفتسد - هژرایم )
 (...-روشیوراهتسدسون ایلوجهروتاول اس)
 لاح رد هدید میهاوغت هاگچیه الامتحا
 .تساشیوخ دیدج ملیفین ادرک راک

 مان هدوبن یکی وبیکید ملی نیا
 تونی ال تیاروهشم باتک كيژا ودداد

 ابیملیف هدروآ یور یسوساج یاهملیفپ
 تخاسدهاوخ «ناکیتاو رد یسوساج» مان

 .تسا یشیشک یارجام .ملیفناتساد
 ًاکبش كي ,یناهج مود گنج لوط ردهک
 زا هسردمد ..درکیم یریهر ار یموساج
 قلمتنایتاوهبلیف شورفزا هلصاح دیاوع
 اددهاوخ

 ملیف اریخا هک « ساغلا »
 یدوزب هدناسر نایاب ار « نرتهاگتسیا»
 ام 7

 نیا ابداب نیلوا یارب «یزور» نمشرد
 یوریللملانیبو ژاسلوپ ناگ راتسهب ملیف
 ذ ناکشیپ رثه . تسا هدروآ
 دنتسه «فیرهیمع» و هترول

 هبه زد هک «نمروکرچار»
 زا و هوز مسلیف نتخاسب تسد یاهنیمز

 درب دهاوخ نییدود
 یارب تسایشالت هک تشاد دهاوخ هزات

 , یمیطم كلم تکرشاب ار یرگید ملیف
 یولجمالهش و یماقم لالج « یگانبیدوپ

 یتخادرپ ملب

 امنیم دسیدج یاهكینکت ثداد
 ناریا رد یگدنز صاخ حوداپ



 : تمول یندیس

 هتشذگ زا یدرم ةرابرد

 یایندالف رد ۱و۲ لاس رد 514901۷ 1۸۳۵۵۶ : تمول یندیس ۴
 اش اه دعب . تسا هدرک عورش اد رتات دد_یژاب یکدوک نیتس زاو هدمآ ایندب اکیرمآ
 رد تا مدرک عورش ار" نویزیولت دد راک ۱49 لاسردو هدز رتات ین ادرگراکب تسد
 تاتیامن نادرگراک ما دمب لاسکی یلو هتشاد ار نادرگراک كمک هیفو ادتبا نویزیولک
 نویز ولترد «نیگمشخدرم 1۳2 سی ددوم دد واین ادرگراک .دنکم ادیپءقنرا ینوی زی ولت
 راکنیا یود ار تمول دیآیم شیپ سیپ نیا زا یبلیفهیهت دصق هک یتقوو دنکیم رظف بلج
 نر - (160۸ ) هنحص تنحود(14۵۷) نیگمشخ درم هدزاود : تساهنیا شی اهلی .دنراذعیم
 ع۲)بش نوددب زود زار رفس - (۶9) لپذا یهاگت - (20) یدارف لس س (ه)یفانچ 7
 () هورک - )هل و۴ س هنگ زا ورم : ناریارد )راس - (00) ذات للخ

 اد هقاتزاد ینعم یاه هزومب ه"یدج تسایزاسلیف
 هاروسیویت رد ارنکا و دوویلاه زا جداخ امامت ار شرائآ .دنکرظن راهلنا روم عاضوا هب
 دیک ان ز شراک یهاگ دژاسیم سیپ گود زا هک یلاه ملیفرد هک نآ اب تسا هتخاس
 ناییاهشور نتفایو مرفاب هبرجت هب شا ین ویرپ ولت هقب اس رطاخب زاب ,دریگیمیوخب یرث
 هدراد هقالع امنیس رد هبدج یریوصت

 ياتشذطزا یدرم»مسااب اریخا هک شدوخ < داسعس) ملفهراب ردیورضاح بلطمرد
 دیوگیم نخس دش هداد شیابن نارهت دد یبش دنچ

 نیرتمک نودب هک د شوک یمو هدیرب همهزآ هک تسانیا «راسمس» ملیفیلصا هی ام
 لاحنیمهردودی امنیگدنز هقطاعوساسحا . ژاب دشاب ملاظو هناامحرب ردقره یکدنز
 , ار شاهتشذگ تارطاخ هکدراد مس دنک |دیپ همادا دیاب

 سپسو,شیا»هچبو جاودزا شوخ ءرطاخ دهاوخپرگا هکتسا راتخم سکررع
 كيرد ار اهتیا یودیع تداد تسد ذا  منز هک یتقوات یلو دشکب ار شدوخ
 دایزاهگنج ناسزرد یزان هاگتشادزاب  «راسمس» ملیفنامرهقلثم دناوتیمن تسا
 دربب  هدنز مه , دنکیگدنژ «زیرمو رادیک»
 بلاج نم یاررب هچنآ ملیف نیارد كيلیف نیا نانمرهق ۰ دشابن مهو دشاب
 یگشیمهو یداعلکشزا هک تسانیا تسا - «نامرزانلوم» .مساپ تسا یدوهب داسمس
 . تسیث یربخ رکید یرورپ ناسرهق رد ملراه رد هک 801 2۵۳۵
 دوجوم كني ملیف نیا یسلسا شک آاک  تالحم نیرتتسپ زا وا یظنپ هنکیئاج
 تادوجوم ۰ تساینعم مامت هب هفطاعیب و زیچ همه یو « دنکیم یگدنز تسا
 دنتسه یدنیاشوخان دارفا ايلاغوافاطا  .دنکیمریقحت دوخ فارطارد ار یکم
۳ 





 یچاشامتراک
 كيزومنیا» هدنیوکیمنمب صاخشا

 یلیخ , تسین بسانم ملیف نایاپ یارب
 منادیم ار اهنآ هلگتلع ؛ «تسا دنلب
 نیا زاسکنهآ و نم بتاجزٍ داکنیا یلو
 (عننصم 10989زنوجیسنیوک)ملیق
 دد مدرم متساوغینت نما , دوب یدحعع
 روج نیا هب نم ۰ دننکهیرگ هنحسنیآ
 مدادن یاهفالع «یزاب تاساسحا»
 :تساآ ییم ملیف تایاپ رد كيزوم هک
 رگیوراب لوس» دهدیمناعت هکتسایقعش
 بد تسا هدق هدنژ
 اه ! تسا یفوخ نایاب . ملیف نایای
 . میدرک راک عوضوم نیا یور ًاصوصخم
 دشاب یروج ملیفرخآ تساوخیمن ناملد

 راتک !رلیفو دزیرب یکش) یچاشامت هک
 دوردب شراکیم تحار و ددانکپ
 یچاتاتایزین نایایزادمبمیفميتساوخیم
 نیا یطاخب منکیم لایخو . دشاب هارمه
 دشاب هدش یلمع امدسق « همتاخلکش

 رد هکتسا یملیق نیلوا «راسبس»
 هداد ناشن ثیبخ تسوپهایس كي نآ

 روجكي یتاکیرمآ یاهما
 ناهایساپ هطبار هب ت

 اهن آب هک یفاحجا رطاخب ) اد ناهایس
 بیجن وفیرشو كاپ اه ملیقرد (هدش
 تیمقاو زارود ددقنامه رانیا . دنهدب
 یاهملیفرد ناهايسندادناشن لکش هک تسا
 مک کد یاب . نرقمراهچ ههورد یئاکیرمآ
 هک روطنآ ار ناهایس هکووعب یروط
 دنکیم اضقا ملیق كيتامازد تیبقوم

 نیرثگ دزبزآیضعب هک نادیم .م
 .تاعویلطمبت اچ ادوشیمملیفنیاب هک یتالمح
 ناهایستدیدابهک ریزدوب دهاوخ لاربیل
 و

 و هقدنهاوخ هکوف ملیف رد لکع
 ۱ تفکهنهاوخ

 روطچار هایس دارن دینک افامت» -
 اهن ]یهمه روطچ دیئیبب ! هناهداد ناعن
 «ادننکیمیفسم يلقتم و سنج اد

 یعامتجاهبنجملیق رد هک یوروم اهنت
 تشادیلکیرمآ یعامتجا هبنج صوصخبو
 اد طاطعنا متساوهیم نم هسک دوب نیا
 -تسین اکیرمآ هبصحنم طقف ًاموزل هک

 ملیفدد)
 هاگتشادزابكيتروصپ «ملراه» هدشنیبس
 نیاملراه ؛ دوش هداد ناشن هگنجنامز
 تسیاهلسمیدیمآ ان ومردناهمهدوجوابملیف
 یتسدکیهب + (یگدنز زاناشوج و نیریل
 هدشهلبح ملیف رد دیفسکايند یناسکی و
 رب ) یتسوپهایس مينيبیم . .تسا

 . مهدبناشن تسوپ دیفس اعاسا

 (نرشی
 دنکیم هرادا ار اههتاخ یپسور هک
 شزیچ همهش4 سپ تسود» ات هنفرگشنفلت
 هکتسا یناهایسزا یکی وا .تسا دیفس

 ودنک یگدنز دیفس یاینورد هتشأد

 نوفدمینأکم نیت :رداردوخءلوس »
 هکدشابيمورم نی ههاوخیم اریذ مدرک

 «لوس اریذ ۰ ههاب ناسآ اهنآ ندرمش
 لفم هناوتب هک تسیل کوف ردقنآ یتح
 ملراهادژروپ ترفنیباسح و تسرد مدآ
 هکسنیا ابو شمهبمو موش هدنیآ ۱,
 و تسیل روصتم نآ یایبیاهنیآ السا
 یلیخ تسامرفمکح نآ رو هک یشحوتاب
 زادنکر وصت دناوتپ «لوسهچنآ زا شیپ
 نیا لبمس تسا رادروخسب یگدنز هیام
 ۶ سزیج » ماتب تسا یئاوج , یگدنز
 ؛لوس» دنسن رایتس» تساپ هک وقته
 طیحمزد ؛ روشیپناوچ نيا» دنکیم راک
 کوک لک نوچمه ملراه كیئکو طحم
 قاجاقلبق كناوج»یلکهچو )دوم زاب
 گي لیق زا مع الاحو هدوب دژدو شورف
 باذج كلعم دنکیم یگدنز یپسود ز



 شوج شدومجو ردیک دن زر
 یناتسربق کح«لوس»یارب«ملراه»(دن نیم
 تساهدرک نفدنآ رداردوخ هک دراد ار

 .دزادنایم نوریب كگندرا اباروا هتفرگ
 نیئولدراودا» «راسمس# ناتساد هدنسیوت
 لاسبیو .دوبیناشخرددادعتسا «تنالاو
 .تشذگ رد یکلاسششویس نسرد ۲
 ًاعطقا ریز تسا یمیظع نادقف شکم و
 .درکیمزوسب وا هیحان زا یگ رزب راثآ
 و تشاد یراسس هژانم كي وا یوبع
 هژوس نیاب یبهذمتهجزا طقف تنالاو

 .درومرد هک یعوضوم .دوبهقالمیذوهتسب
 قادصمزورمایئاکیررمآ ناناوج زا یلیخ
 ,بیرضتسا یبهذع اهنآ بهذم . دراد

 یرکف بحذم تروص هجو جیهب نوچ
 لیجتالمتلاپلشلاقباط یوریپو درادن
 ناهایسنیبصوصخب داقتعاعون نیا.تسا
 -ییحتست و.یسایسعاهتیل عفردو بوخ

 . دراد یلجت
 ساسا تشاد یکتسویپ ناهايس یگدنزاب
 رارسق بهذم شناتساد رد ارراک هیایو
 نوک رک داری امنیاملیفردامیلو دوب هداد
 هک تسا یدمعت رییفتاهنت نيا و میدرک
 رد باتک یارچام .ماهداد باشک ردنم
 و درنکیم لب دیع یراذگرب نایرج
 و زسیخاتسد تلاح روج كي «تنالاو»
 نیاواکارب .دوبهداد عوضومپ تایحدیدجت

 متساودیمرگا متشادن هژوس
 تشک اب تلاح نیا
 ههيمر یک

 متک ظفح نآ رد ار ت

 ف
 ملیفنتخاس راکب رید ام هناتخبدب

 هکنآ زا لبق هتفه ود یثیپ + دنتشامگ
 پ ۰ دوش زاغآاللمع یرادربملیفراک
 فرط زا ادتپا ملیف نیا ینادرگراک
 « رگلل پیلیف » و « نیئولرجار »
 ورتم یناسپیک اپ هک _- 1عطع0۲ -
 تساوخیمورتم . دشنمدنتشاد دادرارق
 ندنل یهوهوس» هلحم رد ملیف یاقو هک
 باتکالبقنم . دوبهرخسمیلیخ ! درذکب
 ژاو مدوب هدیدنسپ و هدناوخ ار تنالاو
 ابا دننکب دنتساوخیم نآ اب هک یراکنیا
 تاتداهنشيپ هکدوبنیا.متشادن یتوخلد
 زورپ + اههدننک یهت دمب . مدرکدر ار
 81و ص491« ادنلیالاهدزت اردوخ
 للخ» ملیف یور نم تقوننآ رد) دندرب
 .(مدرکیم راک-[۳۵11880 - «ریذپان

 " الرویوین هب اد عوقو
 عورش یرادیبملیف هکنيا زا لبق هتفهود
 راثک راچانو دش شیره نادرگراکدوش
 ینادرگراک هک دوب عقوم نيا رد . تفد
 . دندیپس نیپ ار ملیق

 یاربقومنآ ات هک ی اهشیپ نه اهنت
 «رکیاتسادارهدوب هدش هتفرگظت رد ملیق
 ناگ دننکافیا.دوب «لوس»شقنیافیاعارب
 نم اد یرادبملیف لحم و اهلر یاس
 لحم نیا ... مدرک ادیپ هتفه ود فرظ
 یفانشآ ن آ ابنم هک دوب یئاج هن اتشیشوخ
 كي داجیا دصق ناسنا هک یتقو . متشاد
 ملیفدد اد یمیبطریغ یتسیلآروئان تلاح
 -ماهدرک ملیفنیا رد نم هکیراک- دراد
 دنک باختنا ار یثاههتیپرثه تسا مزال

 انهدش هتخانش و سانعس دایر
 تا انس دوبل

 هدرکتیزاب ملیف رد عقوم نآ ات هک مینک
 «راسمس» لیفیاههشیپینهزااتتسیپ .دنشاب
 زا.دندشیمرهالملیفكيردرابنیلوا یارب
 -لع109 587082« زین اسمیج»هلمج

 «لوس» ناوج دایتسد + «س
۳۴ 



 هتشذگ زا یدرم

 - درکیم هکزاپ ملیق دد اد
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 موجحندادناشنیارب اسکی کینکت
 هکی|هتعنک - هتشذگ هانتشحو تارطاخ

 و تز یزات هاگتشاد زاب كي
 زفم هب -تسا هدادتسدزا ار شتادنزرق
 هان .عطقشور مید رسکباختن |«لوس»
 یا - دوب هدنهوبنات عیرس یاه
 نم . درادت ار ینق یزای تروص افرص
 هتشذگ کم درک عورش یکق نیا اب اساسا
 مامتوهتشذک هک تسین یزیچ «لوس» یارپ
 زا یهاکهکلپ دشاب هدش
 وا فاز رو رظانس

 یدرع «لوس» . تسا یتسوسحمورت+
 هک يظع یرجز نانچنآ شوضتسد تسا
 دشکب شدودخ رد ار یسح عوتره دیاب
 تیادروم رد م دع دخاوخ یتالتم هترگو
 براجتهبنم « نهذهب تارطاخ تشگذ اب
 نم هک مدید : مدرک عوجد مدوخیساسحا

 دیپآریزیچ اوت یتقو
 شاءرطاخ هک
 نیا دمب یلو متزيم شراتک الو شات
 نعوهب رتاکوقو رتهگنررپ رابرع هرطاخ
 هرخالاج هکنيا اتو ددرگیمرب نع
 دیگه ٩ ردارمنحد حضاوو لماک

 بیترت نیمهبًاجیردت محدعب
 تگ ابدداد تاست یاب . دوشیم ی
 هبطوب رمیهتحص زا نم «ملیف رد «رطاخ
 - ۳9م - ملیق ردقكی ادتیا هتشذک
 بیترت نیمهب دمیو رداکهس + رداکود دمی
 رارق یشاح لاح اعم رد ردلکتش است
 اد راستش نما میرتتب دی اک مداد

 .مدناسر هتشذک زا لماکهتحص
 دوب نیا چیار روصت امتیس دد الیق

 او ملیقردلدتاوتب مشچ هکتیا یارب هک
۴ 

 هم زا اهرداکنیا دادعت , دعدب صیخشت
 !ا عورش دد نم . دشاب رتمک دیابن ات

 ییاتامت مشچ هکنآیارب
 یتمیدمدرکعورش رداک شش زا ادتبا در

 ات یتخ تشاد نایرج هک یاهتحص یال
 رارقاو هتشتکهحسهب طوبرم ملیف دداک
 . مداد

 + دداک اتراهچ یدعب تبون كي رد
 و رداکود طقق ملیف زا موس لصق رد دمی
 . مداد رارق ار هتشذگ هنحص زا رداکكی
 وی نیاپ یچاخامت  یکید تقو نیادج

 كي ریواصت تسناوتیم و دوب هدش
 لصحام.دنیبب نیت اد یرداکود و یرداک
 هک دوب نیا ام ضرغ راکنیا اب.هکانآ
 بتیتهو هلحرمزآ و ميريگب ار هدیا كي
 یشنیا - یتافکی بوسح تاینکت هسوع

 لباقو كرد لباق هدنتیب یایب هک کز
 .دشابیاسحا

 نم ملیف لوط رد ًاعپ هکنآ بلاج
 رد ار یردادنچو میرس علق شود نیا
 :موربریزین لاحتامز یواع یاههنحص
 لورم اب < لوس > نآ رد هک تسیاهتحص
 و دوشیم وربود ( زرتیپ كارب ) ءایس
 یبیسود هدننادرک .درم نیا هکدمیفیم

 اور هایم و دیرگیم لوس . تساععت
 مع. هلپک..هلب » : دیوگیم هدش مخ وا

 ریوصتنداد تاشتنمض ام اجنیا رد

 ریوصت یتاهگاث رداک ود رد .« لوس »
 ميدادمتحو متشاتگ ار ءایس درم هرهچ
 یدازیچرکیدیچاهابت یاری راکتیا هک

 .دوب هدش یل وبقلب
 رد میرس یاهیطق عون نيا ژا ام

 هک یتقو , نویزیولت رکعورت یاهزود

 - یم ناسمراک رد دایز دوبیتهتفشیپ
 نادصقتنم هک منادیم الاح . میدناجنک

 از یردک ود یایلق
 :«. تسا هتفرگ ای نیرامرد هتخفگل اس





 هتشذگ زا یورم
 زیچ كي دیراذگب ۰ تسا یلمهم فرح
 زد ام زورما هکیراکره » + میوکب یلک
 رائآرد «دروفناج» مینکیم نامیاهلیف
 4۱ تساهدرک شاهتشذگ

۰ 
 یاعهتنماپ ام نویزیولترا زاغآ رد

 همکدعور تسناوتیم تشکنا هک تعرس
 لق,لیفرد دنک تک رحرریواصت عطق یاه
 «رمیاهنکنایفناج » . میدرکیم داجیا
 .تسا دهاش دوب نم رایتسد اهتقوذآ هک
 ۱ یاهدنز 1
 ٍملق ۲۳ هقبقد كيرد هک یدرکیم ارجا
 تشکناهک یتعرس یاهتنم ینمی + تشاد
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 ریوصتریتتیاههمک تسناوتیم یدصتم
 .ورشفیار

 یاد اهدمزیچ منکیم لایخ

 شاهمهارچ «میدیسرپ هک دوب نیا میدرک
 دینک مت یعسا یم راکشودنیاب
 ؟دییبب راکب یرتهزات یاهشود

 دازآ یورین نیا ءاشنم یلکر وطپ
 -ملیف و یساکع كينکترد لهج « هدننک
 ارگینکت نیا مکمک ام . دوب یرادرب
 .میدرک فک نویزیولت رد نامدوخعار»
 یریوصت نایب لیاسو نامیاههدیا یارب
 نیا میدش امنیسهب هک دعپو میتفای
 هک لات ميدوفآ هوخابوم ار كينکت
 ج نیب توافتب هتبلآ
 ميتشاد هجوت



 یاهنیسردسیتورا کزارد
 دوجومودمسیروت ان دئوس

 فورمم یتاکس + هروج
 كني زا شیپ وا » ملیف

 + تسا « انوستام نزآ *
 «نوسوک ایالوا»نآ رد هک
 ریذ دد , ابیژ و باداش
 اد دوخ ندب باتفآ و بآ
 .درکیم هنهرب

 ب مسیتورا اجنیا رد
 : دشاپ ضماف هکنآ نودپ
 كني یاهمت فاطا رد
 یم رود هداس میتنامر

۹ 
 وا اب و : همآ « نامکرب
 یرکید تدوص مسیتردآ
 . ورک ادیپ

 ملیف رد داب نلواو
 تیره»هکدوب « اکینوم »
 مسجت رد ۰ 6 نوسردنآ

 فلتخمیاهمرف «یناتسبا
 و داد ناثت ار مسیتورا

 دوجو زا , یما نیا دد
 هدافتسا , ملیف یاه نز

 الوا ۰

 ءدادهمادا نانز یایند رد
 زا یرایسب هب تتاوت و
 كيرات یایاوز و طاق
 . بای تسد ناتیا حور

 و ییذاج لئاسم حرط
 انز دزن رد مسیتورا
 نیاو . درک ادیپ یثاتاوت
 رخاوا نیا یو ار راک
 رد صوصخج

 هداد ماجنا دوخ هچو
 .تسا

 + توکس » نیتچمه
 نآ رد هک تسا یملیف
 همیبطلا ءاروام پارطضا
 .دداد دومن لحم ثامگرب
 ملیف نیا رد یلصا یاهمت
 دنتسه هگ رسم و هبذاج
 كي اجنیا رد مسیتورا
 ایم مسیتورا

 . هچب كي و نود
 وا جو یایند .کیایا هح
 ,دنتسه دربن لاحرد مهیم
 .دنشابیم «اکفاکهروآ دای

 اجنیا رد نامکرب
 مسیت ورافیتاگن فرط امپ
 .دهدیم تاشنار

 نیا دد درم
 دوکد كي ناونعب رکم
 .دوشیمنرهاظ .هداس

 رک م یاه ژانوسرپ

۷ 



۸ 

 كسی طقف , ملیف نیا دد
 راکزاو یپ لتح متختسم

 «یانشان قشاع كي ,هدافا
 یلوبمس؛دنتسه اههلوتوک و

 طقف . هدشریقحا زا
 رانکب همع نیا ذا هچب

 .تسا

 زا یاهیاس زیچهمع
 هفخرفسمتآ ۰ درادتشحو
 , لته یاهقاطا ؛دننک

۳ 
 :اهمآ, اهورهار

 ققاورد ۰ موهتمانتاملک و
 «هدشیدنبهتسب» یوباک كي

 .تسا

 تهوتمال

 توکس,اهنیامامتربو
 توکس ۰ دراد تموکح
 هلصوحوربص اب هک کرم
 تعاسندیسرارف راظتنارد
 هچب توکس « تسا شیوخ
 تکیم هاگت طقف هک
 ادختوکس

 یامنیس ثامز نیا ات
 ژانوسرپ كي طقق دئوس
 تشاد كيتورا_تکدزب
 یاهینوم , نوسردنا تیره
 «توکس» .یندشت شومآرف
 یو مون هتيل وک
 نایب ار ملاس و مادنا
 .دروآیم

 چربی لوک
 امگرب رکید ملیف دنچ

 زجب اما . هتشاد ی
 ؛تساتفادن مود یاهشقت

 هلاتسرتو یلامتعف
 رد . درادن ار نامگرب
 ءینودنروی» ملیف نیتسخن
 رو یاهبنشکی » هب موسوم
 رد مميتورآ « یسماتپم
 «نوسردنا تیره * دوجو
 یم دوخب یرگید تروص
 یناکسرد نآ و , درگ
 ًاجتیا رد هکتسا تسیوت
 لدیم , تاک حهپمسیتورا
 تیره تروص ..تسآ هدش
 ود نآ روآدای توسردنا
 شوشةهکور
 هک هدنیبرف یناوتان نآ
 نسیپ زا اد درم دورغ
 « دربی

 ملیف رد « تیر
 تسود#مانپ «رتود » مود

 ؛تسانز

 كي رادومن نين « نتشاد
 . تسالماکكايتودا

 ء نییا دوجو اب و
 رو مسیتورا یاههنومن
 ردات «دئوس یامنیس

 رد مولبدنیللنوک
 «نمک|ساه» ملیفنیرخآ
 دیرکتیاو نوسردنآ یبیب
 یاهیزاب » رد نیلوت

 یامنیسروپسیتورا اما
 و مدقم ماقم نآ : داوس
 یامنیس رد هکاد یرثرب
 تساراداهروشک زا یرایسب
 . درادن





 تکنیل رت ز یام
 «هنابش یاهیزاب» ملیف نادرگ راک

 یبوست نیا هتساحنابزرسربشمات یمکره زا شیزورما ,کنیلرتزکام» ۵
 موسومشیوط ملبيل اب هتخادرپ ینادرگر اب تستدم كنیا و هدوب ییرتکا

 ار ینافوخ هاب یاهزاب» وا ملق نمود و اسان اند ارووخ «داگتخابلدودب
 دولکو - یکسییف هددن7 ناژ سی لراش رقم ًلسوب هک هبحاصمنیارد .تساهدشبجوم
 رتشیب یدوسز نادرگرا ناو :دوشنشود ,وارک یلصاطولخ : هتفرگتروصواب هل وا
 تروص «هنايش یاهکزای» نتخاس زالقهبحاصمجا هک تساحیضوب مرا .دشمیهاوخ انشآ
 دمآدهاوخیدبتاحقصرد .تسوا خرما را ولی نیا هب طوبراجنآ .هنفرگ

۳ 

 اد



 امشیناهگان نتخادرب
 رلظنپ : دیدوپ هشیپرثه البق هکیلاح رد
 هکدیآیم

 مدع ذا زیچ چیه - گنیلرتذیام
 یوژوآ ردهکدوب لاسهد . دیآیمن دوجوب
 یقاکداصتعا یلو مدوب ندش نادرکراک
 هتشادیقکیوربث مورکیمن رکف و متشادن

 یفا میارب زک ره ندوب

 اهتت هن دهد هژاجا نمب دناوتب هک مراد
 رفآ هکلپ شذپمسجت

 دنیرفآیمهک ت ما یصخشدنم رنهكي
 ثكي الماک هشیپرنه كي انعم نیا رد و
 وای یسک تسا یظعنموا : تسیف دنمرتخ
 اد امش مدوب لیام» دیوکب و دنک نفلت
 ءمعد تک رش ملیفنالف ای شیامن تالف رد
 تامعز|تسرد تاقوا مهرهنرد هشیپرتع و

 یر

 داهتشیپ تورک درابیلامتحا ترهش ثداد
 كيلر یگلاس تسیبدد نوچ . دراد ار
 همانشیامت رد اد هلاس هدزناپ رتخد
 دوبهدرک یاب نسبیازا «یشحوب فرم
 تخد یاهار طقف ینالولیتدم ندنلرد
 هفرح.. دندیکیم داهنشيپنمب ار ناکچب
 تسیاهفرح نیا و دنکنیم باجیا روطنیا
 هراب رد صخشم یراکفا هکنانآیارب هک

 حرطمادیروآ پاذع لئاسدنراد اهر

 لبی] یلهرودپ
 "یزایمالقوم رد اد
 دتفایم قافتا مک رایسب

 حبص زوركي شیپلاس هدرد دنب و
 یی بژورنآ سلکایردب و مری
 نیس گرده مامت رفکتفغ : مرگ
 ماوشت مانجتا مراد اد شایم هک هچنآ
 مدوخیاربار عوضوم الاسنیمهرگا . داد

 ماللر هک تستآ
 عوضومنیآیل ودن

 مهاوخن شلح زکره رکید منکت لح
 اب اد دنتسم ملیفكی رکف ًاروف . درک
 هرابپ رد یملیف .متشاذگنایم رد مرهوش
 تسه درک لایخ . دیدنخ یلکوا.ینوبال
 نیاتیمقوم میوکب تسا مزال . ماهدرک
 . دوب لئون ؛ دادیم ار هزاجا

 مسع وا , متفر مدواشم تاقالمب دم
 اع ؛ دیدنخ رای
 یلیخراکن يا ... دینادیمتفگ دژ ماهناش
 تسا لکشم هتبلا مستفگ . تسا لکشم
 یسکسا الاح مهاوخیم ار نیمه نم یلو
 .موربیتندیدب مناوتب هک دیئوکبنمب اد
 - دیناشکيم یب.یب هب ارم همهنیا و

 . دوب هدش بلج ناشهجوت اجنآ رد
 و مورب لحمب ات دنداد نمی لوپ یردق
 لباقزیچ هک دسریم یتقو شاهیقب دنتفگ

 ژاورپ یروف ۰ مروأیب دوخ اب _یشیامن
 عورش اجنآ رد و متفد ینویالاب . مدرک
 - مدرک یرادربمیفب

 مدوبهتفرگ یرگنید میمست زورنامه
 كچوک هلاجنپ همانرب كي مدوخ یارب
 یسنادرگ راکبعورش ۰ مدرک حرط یصخش
 جم اتجو یا رخ کا نلف مدکم
 یچ همه مدوب هدادن ماجنا یبوخ راک
 هنوگچیهتدمنیا یطرد. مدرکیماهر ار
 نیاعطق رولب + دوبنحرطم یکتسکشرس
 :رایسب درکیمروبجم ]رم عوضوم
 بد  منکادف ار
 ارگ تهجب -منک حرخلوپ ؛ نآزا یتدب
 ۰ ملیف راهچژا - امنیس ندش مامت
 زا یتمک متخاس 13.8,0کارپ هک
 رک .مدروآ تسدبدوب هدشمامت میاربهک

 متشادن یکی اسحهپ تداع

 و مروآین تسدب لوپ



 ی
 هاثوک ملیف كيرد دوب هدئام میارب هکار

 . دوسب نشود تیمقوم لقال .

 شجرخ هک لوپ یلو درکمبیمن ارزینو
 رد .دش دهاوخن ناربجزگره ماهدرک

 گیل رت زیام

 .دوب حرطمیمامتجا لئاسم
 دوسجو ینوپالرد الثم هک اهلئس

 ادناشتیمزرس اهیدئوس هک ت
 ودئاهدیرپ اد اهتخرد هدناا

 نآ مامت هتفیرف فرطکیژا نوچ
 : ایم دناوتیم هک دن |هدش یث

 ردمو شیامآ اب دئوس فرعم
 2 اقلطرگید فرطزاو
 یگدن زلکشلاس نارازه یطرد هک ینیشن
 ربغ باختنا .دنراد جایتحا « هدوب ۳
 مادضتسا رکراکناونمبرگا .تسا نکمم
 ضحمب .دشکیملوط ناتسمز كي طقفدنوش

 دنوشیم دوخ هزیرف میلش راهب ندیسر
 .دنوریمو

 دد هک تسیاهدنفک دیبث نیا هلب
 نتفای هدامآ اهنآ و دریگیمرم اهن آدوچو

۳۲ 

 هگ راماک ردنینچ مهنم ,دنتسینشلح ءار
 اهیلوک لاویتسف تیسانسب 0و0
 . ماهتخاس اهیلوکهرابرد یملیف

 انوچ متخانتیم البق نمار موقنیا

 یناواشناتسود نایم آرد نمو دنتسه
  مدرکیم یمس مدوسخ ملیف رد .مداد
 اهنآ زا الومعم هکار یدادرارقریوصت
 و ارنانآ لئاسم و مراذکبورف دنزاسیم
 .هدب تاعن یداژآب ار ناعتیمع قشع
 .دننیشن رداجزیت اهنآ

 .دناسیاهبعجار نم موس دنتسم ملیف
 هچنآ و دنکیم نوسقا هکیئرهژس .دوب
 نآرب داد مان دوشیم یساسکومد هک
 :تسا مکاح

 اجنآ ردنوچ+00 1 7009018
 یکییدمه همه دننکییم راک وشک یاب همح
 مهاب اهریپ و اهئاوجیتح .دنمهفیم ار
 یاهراک هک تسا ینیمزرس .دنراد مهافت
 ینهام دیص الغم یگاو .دراد مک یتسد
 لرت ار سرادم نادرکاش هدشاب ناوارف
 هفاضاب.دننک یروآ عمجار دیصات دننکیم
 نورکورد راک ردات دنزاد لیطت هام جنپ

 ی مینک هاکن هکر ظن هطقن كيزا
 نامدرم نآ رد هک تسا ینیمزس میلیب
 رتشیب هسکلپ .دننکیمن رکق ناتدوخهپ
 راک یناکسه دوس عفنپ یعمج هتسد روطب
 .دنتکیم

 دوبلهکتسا هرابردنم مراهچ ملیف
 تموکح نآرد هک یروشک تشتیاپ
 اراهییلکنا و دنادیم نامرف ینادزپ



 متساوخیم طقفیلو .دنکیم روجسموتشیپ
 نینچ مع متایامنب ارتآ بوخ یاهبنج
 ازهک ار یداصتقا یمظنیب مدرک یعس
 .ملیف نیا .معدب ناشن تسا تسمنروفو
 ملیف كي درک مییصن یاهزیاج هکءاتوک"
 هراب ردیمخشم دیاق:نم .دوب كگنچ هض
 یکفومراد ههکنج هلمجژاو اهزیچیضب
 دیاب دنیرفآیم یزیچ یمدآکآ منکیم
 ملیف . هناجنکب نآ رد مه اددوخ دیاقع
 :تسا ناناومپ باطخ یصوصخب هکنم
 تک شابدوب یاهداسرایسب كچوک هراعتسا
 یلو تشذکیم ندنل رد هک ناوجرسیود
 بقافتامهرکیدیاجرهرد تسن اوتیم

 اچ

 گول ایدنودبو یاهقیقد هدزن اپ ملیفنیا

 ؟ دوب
 نمرکف نیا ...هلب .کنیل رت زیام

 .دوبنم ناتمادو
 ماجن |مدوب هتساوخ هتیبه هک یزیچ

 ناتهمورکیم" او ملی ایا ,ستوفک
 هدرکیح اد مدنتسم یاهبلیف هک زوط
 هک تفکیم مدوخب لاح نیعرد یلو مدوب
 هسردم نم یارب كچوت یاهملیف نیا

 هک عهب هچدننکپ .یهابتشا دیاب همهیگآ
 هاتوک ملیف كيرد ار مدوخ تاهابتشا نم
 .دنلب مایف كيرد ات منکب

 «ناکتخایلد» امسدناب میفرد 8
 هدوب یلصفم راک یتسیاب لصارد ویرانس
 ؟دشاب

 یباتک لپ گنیل رت زیام

 ۱ ۱ ۲ یلیختلیفدد امش ماک نوا نیا ۵

 نیلوتدیرگنیا ب « پیدوا ذدع »
 یزاب»ملیف زا هتحصرد مورتسدنیل .نکرویو

 هایش یاه

 تفهرد هدش جارضتسا نآ زا ویرانس هک
 ..تسا هحفصرا زه هسو دلج

 ارسنآ مهاوخیم هک دندیمهف یتق
 نارگید .ماهناوید دندرک لایخ منک ملیف
 هدیشوپ مشچ یلو دندوپ هدرک ناحتما
 هس اب ود .تشاد یلضفم بلاطم .دندوب
 باتک نیا یورزا دنتسناوتیم نادرگ راک
 یب زا ۰ دنزاسب توافتمالمک ملیف هسود
 .دوب نآ رد عوضوم

 عورش و مدرک ار مياختنا هرخالاپ
 لاسکی.دوبلکشم :دئاوزفتح هب مدرک

۳۳ 



 یاربیمک تقو نمکارب .تش
 . دنامیم رگید لکشم

 :اجنیدنچ ردو دوش یرادربملیف حراخ
 باجیا اریمیظع لاقتناولق ,عوضومنیا
 زیچ همه مدرک یم یعس نم یلو درکیم
 ره زا منک ینیب شیپ هجو نیرتهب هب اد
 لحم نیعت اب مدیشکیم یحرط هنحص
 نییا و ؛زیچ همهو یرادربملیف نیبرود
 یکینکتیاههنحم مه دلن ام مع عوضوم
 یو دوب بلاج رایسب نم یارب امتیس
 یرادیبملیفیاهناکسهمه هکنآز ادب طقف
 هطبار هچ هک مدیموف مدوب هدرک نیعت اد
 ولاح نامزو لغادو جراخ نی یلدامت
 هسهاوخ ووجو هرضو هتشذگب تشگ اب

 نامژ طیارشک یتخس نآ زا طقف
 درک لیمحت نمرب یدادربملیفو
 یقاب یمک دایسب یزاب و مک رایسب یاج
 دن میم

 هچنآزا شیپاراهنحس الامتحا
 2 0و ۵ ۹
 رک

 .هقیقدتسیب ًابیرقت .گگشیل رت زیام
 ملیق زونه هک مینکيم رکف نیا دوجو اب
 تسا رتینالوط تعاس دن اب

 :تفرگناز میولج یه
 مداد یم باوج نم «.دیرب ارثیا دیا

 هناتخیدب ..تسمژال شندش نیریش کارب
 شیب . دوب مال .مدرک تشذگ یلیخ نم

 .مدرکیم شنیریش
 تسیوکینانوس ناترادربملیف اب 8
 یتیصخش دوخ هک 5۷76۳ ۷
 هدیدرک یراکمههنوکچ دراد یوقرایسب
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 رون اب هک ی راک ره - فگنیل رک زیام
 قشع نیا.تسا دوآ تفگش دهدیم ماجنا

 یمنبلج ار شرظن تکرحیلو .تساوا
 مک

 متساوخ وا زا هجرع دوجو نیا اب
 ارم هقالع نوچ داد ماجنا لیم لامکاپ
 هب عجاد . تسادیم كينکت هب تبش
 دیاب ملیف كي منکیمرکف یراکمه هبنج
 . سخت كي اهنتب_طوبرم دشاب یزیچ
 راک همه تساوخیم ملد تشاد ناکمارکا
 دشاب یبیع دیاش نیا .مدرکیم مدوخ اد
 یاوسوندوب صقنیب یاب نملاحرهرد
 ماجنا هکیراک هرابرد مهاوخیمو مراد
 ءاراهسابل همگد ات ءار نیچ همه دوشیم
 منا

 دیاهدوب هشیپرنع البق هکنیا 6
 ینادرگ راکیارب یصوصخبظن هطقن ایآ
 ؟دهدیم امشب

 نیا منکيم لایخ - فگنیلرتزیام
 نه نوچ دنکیم كمك نمب عوضوم
 یسکر کا.منادیم اد هشیپرنه كي لئاسم

 دوشیمن هجوتم دشاب هدرکن یزاب زک
 زالیقو القم .دنساسحرایسب اههتیپرنع
 منک شنزس یهابتشا تلمپ ارنانآتسا
 مهدیم ماجنا یراثک رد ار راکنیا هشیمه
 - دونشب دناوتنرکید سکچیه هکیروطب

 یاهنناکس هیه هکدیآم نب
 باسحب که هکر

 باتک زا |یثیا ی 

 چ همه مدشروبجم
 اتسرامیب رد امامت باتک دلچ كي . منک



 زا یکی هرایرد طقفیلو داد نایرج
 مه ۵ و ۴ یاه دلجرد

 نعنس ناتسزامیب رد یرگیب

 تسا اهرتخد

 هطقنكي لیکشت نیا . هشاپ هتشادرتخد
 زا ارجام هیقج هکدهدیم ار یزکیم
 باتک رد هکایزیچ . دوشیم نآ
 دیاب لیف كيرد هک مراد هدیقعو تسین

 اجنآزا ناوتباست تشاد یتکرح هطقن
 . درک شرتسگ هب عورش

 یاب كيرتشيب
 ینامر یانب كيات دوب منال

 همدباتت ردیلو,هلب گیل رتیام
 . تسا کنکو مهبم رایسبزیچ
 نیاو « هدرک راک یزیرغ تن :رطب
 یارب همهنیا ارشپاتک هک تسیزیچ نامه

 . دنک یمراوشو نتخاس
 و نامز یاهدادرارت المع انآ 8

 ؛ دیاهداهت راثک ار ناکم
 باتکكي « هلپ - گنیل تیام

 یاهناکادج المک یایند ود , ملیقكیو
 سابتقا باتک زا تسارت«نم؛دیقمب دنتسه
 نامز یتسیاب دندرک یکا یلو . هننکن
 هکیزیچ ۰ دنروآ رد یمارد تروصپ اد
 نمو . تسا ندیفخب ینشوم ققاو دد
 تشگاب ۰ عوضوم نورک نشود یارب
 یاهتفگزابباتک رد . مهدربراکیآرهتشنکب
 ادجیلو . دراد دوجو هتشثکب یدایز
 مدرک عمج اجکی اراهنآنم . هنامهزآ
 همالخ . دوش مولعمتهب اهن آ توافت زین ات
 تسا یفثم یکی تسا تبثم یکی ۰ مالک

 هتسوت

 دنارذگیمدن اوتپ روطره ار شژور یموسو
 یلو , دریگیم هردلد ؛ دروخیم تابتبآ
 هکنوچ , دن ابنلیم تابنبآ زاب دعیزود
 یقافتا هسچ لبقور هدرک شومارف الماک
 مهدب ناشترتهب متساوخیمرگا ۰ هدانقا
 یاههرود ذوب .ت یکاهنآ هک
 لو. متکیدنب هورگ ارتاستآ یگان
 ابتقاو مینکفذحمهیلیخ هک یتقو یتح
 یلصا باک دیق دد یمک ژونهزاب مینک
 تسینیزیچ بوخنیاو میتسه

 یارب هک دوبرتهب نامه دیات
 دینک هدافتسا یباتک زا ناسلوا لیف

 یکتسکشس اد
 درکیمرتناسآ امش یارب |راهراکدعاب

 نیامدرکبمرکفهلب_گگنیل رت ذیام
 . دوشب ملیف هک تشاد ارنآشزرا باتک
 و متکب ار راکنیا متشاد لیم یلیخ نم
 یثویرانساب هک هجن[زا شیپ لاح نیعرد
 نانیمطا مدوشب , مدرکیم خورش یصخش

 هست : مووسخ ملیف نیلوا یارب
 ردصخش زک ره نوچ - نانیمطاساسحاپ
 انیم كي هب هکلب - تسین نئمطم امئی

 اب هک دوب مه رتناسآ و . متشاد جایت
 كيمالکدگوسرد هک روهشمباتک كيبهیکت

 ملیفنیمود رد . تفای یاهدننک هیهت
 - منکیم هدافتسا ,ماهتشونهک یئویراتسزا

 بفکدیایمرنب
 . تسا دوس یامثیس یاهمت همه زا

 اب ارنآ عقاورد - گیل رت زیام
 اتبشكی یاهدنخیل» و تامکررب
 قفاوم نادنچ نم دناهدرک هسیاقم
 نیت رایسب اد نامکرپ هکیلاسح رد
 ار نامز كي ام هکتسا تسرد . منکیم
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 :چ هکنآیبما نیا

 . متهاد

 یاهعومجما



 تانکر بیپ - ۱۹۲۰ ۰ ميادرکناختنا
 اعهشیپ رتنامهو_هدمآ شتوخ هرودنیازآ
 دئوس رد : هثیپرثه دروم رد یلو + ار
 دروم ردو تسین راکرد یب اختنا نادنچ
 . تسه باتکر وهک تسنامه ؛ نامز

 ژا یمیظع هعومجم باتک هفاشاب
 لیلحت و هیزجت ار تاماسحا و لئاسم
 نامگ هک یزاجب نم نوروخرب و دنکیم
 دناهدوک وکتفگنآ زا البق نارکید اپ
 نم ملیف لاح سهب ۰ تسا ریذپان باتتچا
 :اهنهدش سابتقا نآ زا هک ين امر لیلدب
 هچ دیتساوخیم . تسا یدئوس هچرد

 ؟ دشا
 ةراب رد بلغا یدئوس یاهملیف

 هطقناب دینکیم یکف امشهدش هتخاس نژ
 ءژوس نیاب نارگید اب توافتم یرظن

 رایسب اجنآ رد نانذ و تسنانز دوشک
 یتالیهست ملیف نتخاس یاب نم هنداذآ
 ثاتسلکنا,هسنارفدددکگیدانز هک متشاد
 تسناوتیمن : نادرم رکید یاهروشک یو
 دئوس رد هک ميوکب دیاسب . دشاب هتشاد
 فیصوتار نانز , اهملیف زا یمین ًابیرقت

 رد ؛ هنتسه اجکناتلگنا نانز
 یایردنارسفا طقف الومعم نانآ یاهملیف
 نزیبتوافتتلعب نیاربانب . مينيبیم ار
 هلقت نم هک ما یعیبط و یمق:درم و
 - مشاب هتشاد نادرم اب توافتم یرظن

 لئاسم هک دیئوکی مهاوخیمن یلو
 نم هدنیآملیف .تسینبلاجمیارب ارم
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 و نایتط : اد درم كي لئاس تسرد
 حرطم یداذآیب رد اد وا یوجتسج

 دد اد اهتوافت نینچمه . درک دهاوخ
 یم الثم . دید دیاب «دنتسه هک لاجنآ
 نب دوخ نزكي لام ملیف نیا دنیوک
 نیدوخاهیدئوس همه یلو . دیاش + تسا
 ,هنیمژنیارد نم هک منکیم مالعاو هنتسه
 مدادن «نز هاوخاوه » حالطصاب تارظن
 یاهیداذآب نانز هک جیردتب مراودیماو
 زا یتتشذگ اب اددوخ دنسربم یرتشیب
 منکیم رکف یلو . دنهدپ ناشن ثادرم
 زا رتتشذگ اب لصارد اهدرم هتفرمهیور
 هنتسهنانز

 ملیق ءژوس درومرد دلوم رد اب
 4 دیدروخپ ینالاشاب

 » هجو چیه ریش - اشنیل رت زیام
 ؛ دشرشعتم باتک یتقو شیپ لاس هدزناه
 یعس نم یلو درک ایب یبوتآ اسیلک هنحص
 هنحص نیا نوچ .مرادهکن ارنآ مدرک
 صوصخپ ورا ایر ابتفل اخمهب یلک روط,
 دد مش « دزیشیمرب : جاودزا دروم رد
 ,دیدنبیمنایدیدنبیهنامیپ دن وادخلب اقم
 اقم ردو دیراد ثامیا ادخب رکا یلو
 دای دنگوس وا
 دیشاپ

 هنآرفرد هک ممهفیم بوخ نم یلو
 ام ۰ هترادن ضابفا دراومهنوکتیا رد
 دوخیلک تروصرد اد تاعوضوم میناوتیم
 نآدپ دد هچو بوخ هبنج رد هچ

 ردیتحو نیچهمه رد نوچ . میهدب نا
 . دراد دوجو دب و بوخ هبنج اسیلک
 یروشکر ظن دناوتیمن نیا هک تسا حشاو

 . دداد رایتعا اسیلک اجنآ رد هکدشا
 مدوخ دوشک یارب یئاهملیف نم تقونآ



 هک مشاب راودیما مناوتیم طقفومزاسیم
 .دیایپ شوخمهاررکید یاهروشک

 یاهداقتن ادنوسردملیفنیا زا اب

 ادش یبوخ
 + بوخ یایخ - كگنیلرتذ یام

 هک باسح نیا اب . بوخرایسب ًابیرقت
 دص رد دص هک درادن راظننا سکچیه
 مه دیابنو دتشاب قفاوم مدآ اب صاخشا
 یئاه تواقت دیاب . دشاب قفاوم سک همه
 . تسا شیالآیب اهتفلاخم و . دشاب
 حرطع اد یعوضوم امش یتقو هفاضاب
 دنکیمربثات مدرمتاساسحارپ هک دینکیم
 یم تشکتا نانآ یراکایرای ناانکر بو

 رک بلا هک یتاموشوم ةرابرد - دهن
 فرح نآ هدابرد زکرع یلو هننکیم
 دوشو بیجع یاهلممل|سکعاب - نیم
 هجاوم یزیگنا

 یکینکت طاحلزا امش میف رد 8
 :..هدشتقدیلیخ

 نم اثتمطم ,دیاش _ كگنیل رتز یام
 قیرط اهنت یلو .متسه یاهژات مرف رد
 مراودیما . تسا نتخاس ملیف نآ نتفای

 رتنشود و یتهداس مهاوخیم هچنآ
 یانب نتشادهاگت نیعرد ؛ تما ندرک
 ار یاهرهچ یتقو وساکیپ . اهزیچ یلسا
 هکدنکیم شاهداس ردقنآ دنکیم یشاقن
 تامیمیقاب تآ زا یلصا طخ دنچ طقف
 دبیاب امنیس هیچ زا و اهرنه مامت
 هک تنامه نياو . دشاب نیارب ناشیمس

 ملال تقو یلو . مسرب ثآب مدوب لیام
 یزور هک شاب راودیماناوتیمطقف .تسا
 .دیسر مهاوخنآپ

 وتسیچ ات مود
 آن یچ جی زونح .گگنیل رت زیام

 دایسب و تسین نشود مهنم دوخ یارپ
 ماجنآ لاح رد هک یزیچ زا تسا لکشم
 تیاتدرادلامتحانوچ .منک تبحص منآ
 پک

 هک تسا یدیفس و هایس ملیف نیا
 .دهاوخیرادربملیف یمیبطدوک درد امامت
 .دش

 مشوخ  مدادن تسود ارویدوتسا
 .دشابمیبطروکد كيرد نم هورگدیایم
 داجیا یطبحم , دوشیم ماجن | یراک اجنآ

 . دوشیم
 ؛دیوریم امنیسب بلغا ای8
 یلیخ هلب - نیل رتز یا

 . دب یاهبلیفزا یتح تفرگدای دوشیم
 هکنیاب منکیمدودحم ار مدوخ نم

 تسودپلیام هک مرادب تسود ار یزیچ
 لیم هک متکب اد یراکو مدوب نآ نتشاد
 نمی ملیف نیا رگا . متشاد ار شماجنا
 تیمهامزاسب ار ممود ملیف هکداد ءزاجا
 رتهب یمود هک درک مهاوخ نانچو + دراد
 هرخالابوروطنیمهمهیموسیاربدعب .دشاب
 .درادهمادادرمن

 هشفددرهچونم : همجرت
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 یئایلاتنا ورم و یدئوس نز

 شفت صمختم سیرتک ]و ددنوسیامنیس
 ددیرگنیا ۰ تشاد هدرپیپو خاتسگ یاه
 یتدمنیلوت.نوسردن آ یبیبو؟یلوت
 اجنآ نکاسو هدیشک مرهب تخر یلکب
 ناوتمبآربخا مه نوسردن آیبیب ,تساهدش
 هب یدرگتاهجو رادید
 لقاالو هدش یتدنام اجن آرد ایوکمهوا

 یلو تفر ایلات

 ار ثوس هب تشک اب لایخ اهیدوز نیاب
 ینارکن بایسا تدشپ هیضقنیا .دزادن
 « نامگیب رابکنیا «یدگوس نانادرگ راک
 روکلیوو کگنیل رتز یام
 گیرد 1زیرن.تسا ةدروآ
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 یلادناکسا یاهملیفرد یزاب یکتسیا
 .درادن دوجو ملیکتسارد .دشاب

 ابیویخم تب یه هلوسرد آشتی
 یتنطلس هسردمرد اروا هک تسا نامگ رب
 دد دابیلوا و درک ادیپ كيتاماردتاتت
 ششانآ لابثدبو داد شتکیش «متفهرهم»
 ترهشییب . تشاسواژا .مهرگید ملیف
 تسوایاهملیفو تامک ار ووخ
 هدامآ وعاجشو ییرصنز هرهچیوژآ هک
 اد هئارا ار یئامنیس هیرجتره

 د ودر یبیبو دیرگشیآ
 مادک ره ژاو هنتشاد تکرش نینوریخآ



 دی رگتیاژآ ؛دشیم هداد شیامن یملیفزین
 زیکنارب لاجنجرفا «هن ابشیاهیزاب» ملیف
 هراثا نآ رد هک) «کنیلرتزعام» مناخ

 زاو (دویم لوقعمانو بیجع طباورب
 «رموش» رثا «نمقشع ؛مرهاوخ»ملیف

 یاهیزاسب » ملیف ؛یکینیا لپاتمرد هک
 یبیب زا !تسایقالخاو فیفعیزیچ «هن ابش
 "یم لارلس

 و خاتسکیاسهملیف همینیا هیهت -
 روجاچ دن وسدد اد زیگنارب یلاوسد
 ادینکیم هیجوت

 نیکتا هسوسو یمايل دوخ هک یبیب
 ءدحدیم باوج لمأتیپ دراد

 درک هیجوت ارت آدوشیم قیرطودب -
 هییامرم امتیس , امروشکرو هکتیا یکی
 و دنکب اهملیف حرخ هکدرادن یفازک
 لغم یاهنیزحرپ و للجمو یشیاهنراثآ
 دودیمهتخاس کیرمآ و ایلاتارد هکهچنآ
 یلاخ ار تادیم نیا دئوس .دنک دیلوت
 هک رزب یاههدرپ یود ضوعردو هتشاذگ
 ویکند یا هملیف صوسخم هک ینیرعو
 دیفسومایس یاهملیق ؛هدشهتخاس اسآ لوغ
 ینشاچنآ رد هکدهدیم شیامنیجرخ مک
 نسیاب.هتفر رب ییذاجو یقشعدنت یاه

 للجم یاهملیف یواسم ینامدناد بیترت
 دروآیم تسدپ

 شرورپ هسب طوسی رهرگید هیجوت
 | دئوس یکنهرفو یقالخا
 ای یمیدق یقالخا تاداقتعاو تاموهوم
 رگید یاه اجژا رتمک ای درادن دوچو
 هچ یقالخا و یسنج لئاسم .دراد دوجو
 یدازآ اب یداع تارواحمرد هچو ملیفرد
 یاب هک هچنآ و .دوشیم حرطرتشیبیلیخ
 زا رود و حاضتا ایند طاقت بیام مدرم
 اما .درادن ارمکحنآ ام یارب تسا تفع
 ییغ و تقعیب اهیدئوس هک دوشن روصت
 یطخ رد تالا اهیئایلاتیا .دنایقالخا
 راتفد .دنرادرارق امزا یرتشیب یتفعیب
 تساهدننکتحارانعقاوی یلاتیا تایم
 و هنتسه هدننک لسک نم نطومه نادرم
 اهیثایلاتیا اما دنبیمس اد نز هلصوح
 .دناحازم یشت آیل وكيت اپمس سکعب

 یبیب و ميهاوخيم یرتذیب حیضوت
 :دهدیم باوچ

 میمعت و ندرکیلک تواضق هتبلا -
 كي طنق هکنم هزوعن زو یضوضلپ ندا
 مربیم سب ایلاتیا رد هک تسا مینو ءام
 همه نوسچ لاحتیا اپ .تسین یحیحمراک
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 مداچانتسا هدوبروج یاهدروخرب

 نم یاهدروخرب زا كيچيم.مهدب یلک رظن
 اهنآظن هوسزایلاخ یئایلاتیا نادیماب
 هک ماهدش تحادات نیا ذا تسا هدوب
 نزكيابتاقالمرددپ بت یئایل اتیادرمارچ
 هریغو لصو و قشعزج مع یرگید زیچب
 لیامتنیا یارب منکيمروصت . دشیدن ایب
 . دشاین هیدح اهنآیاهتشاو

 اد دروم كي طقف ۰ همه نایمزا

 انشآیدرماب . منکیم فیرمت ناتیارب

 نامیئانشآ زادعب هظحلهنچ طقف هک مدش

 هب عورش ؛ دونپ داب نیلوا یاب هک

 یک ریذریذ . درک یئابرلدو ینیچ هنیمز
 نمقشاع هک درکیلاح مامت هلجعاب یلو
 رتمک ی تدم فرظ ارجامنیا همهتسآ هدش
 نم . دش ماجنا مدرک فیمت هک هچنآ زا
 زاربا واباردوخ یریگلفاغو بیعت طقف
 و دراد تز هک درکفارتعا دعب مدرک
 یاهیتخبدب یمیدقو كيمالک ناتساد نآ
 فیرعت میارب ارشت زابفالتخاو یئوشانز
 درم نیا هک مدرک کف دوخاب . دومن
 وا ,هکدراد یاهتیرفع نژ ًامتح هداچیپ
 اد دق مینو دق هچبشش هکنآ هناهبپ اد
 هجنکش بترم « دنکیم گر زب
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 رم نامه ین امهم كيرد دمیزور ود اما
  لگشوخ رایسپ ینز زانک رد مدید از
 هدیدن ارم هکشیاب درکیم یهاظت نوچ
 مدید .متقد ولج « تسا
 ابرم یدژد عقوم هک یاهچب لتمو تسا
 ؛ هرخالاب . تسا هدش خوس دوهراتفرگ
 نآ و دنکیقرعم نز نآ هبارم دعروبجم

 تحاران تدن

 نمب نازرلو فیعض یئادصاب مهار نز
 لاذتب| نیا امشهدیقهب .دوبشتز:درک یفرعم
 ی شرک لع رکد راست
 هنالا هکیروطب داتفا قافتا میارب ددوم
 اما كيتاپمس یئایلاتیا دم ماهدش دقتعم
 یزابلر وا یارب تسا فیض ووکفورد
 یتقوطتقغوردو یمیبطتما یرما ندرک
 هجیتف و هدشن هتفگ هنارحام هک تسا تشز
 .دشاب هدادن

 دن روطچ یدل وسناد
 یاهراکنیابتسدو دن یتهداساهن ۲ -

 نوچاما .دنتزیمن تفایش زارود یکدنا
 دوجوقلطم روطب اجکی رد یدبو یبوخ
 , میوکب دیاب مسه اد اهنآ بویع درادن
 اهیدلوسهک دنراد یلئاصخ اهیئایلاتیا
 لس یمک یدئوس درمسکعلایو دنرادن
 هک یزیچ . تسا يگباسحیمک و هدننک



 لصاح شناکما یدئوس دمای ثژ یارب
 دئوسدد نزو درسم .تسا یتسود تسا

 یرتسکنآ نودبدنعاب .تسود دنا
 ال اتیاردمانیا یلو . دتشاب قوشمم و
 ؛تسا نکمم

 مينکلوبقدیاب یلوتسا نکمم
 یل اهیتسودنینچایل ایا رد .تردنب هک
 هتشذگ هک یزیچرطاخساسارب الومعم
 .دوشیمانب دمآ دا وخ هک یزیچهبدیما ای

 ناتشکتا هکیلاحرد توسردنآیبیب
 حبضوت :هدربورف دوخناوسیک نایم ار
 ؛دنکیم فیموت نینجا دام

 !بیجع ؛بلاج -
 نخس ینیلف و نا مگر ب ژادسب و

 هشیمهنامگر بک دنکیمهراشآ و دیوکیم
 ؛ دن نیهاریئیلف فرح

 یارب ار یاهظحل چیه نامگرب -
 یاهبلیف.دهدیمن تسدژا یلیلف زا هیجمت
 یم اههمان شیارپ .دنیبیم اهراپ اد وا
 دوشم لاحقوخ رایسب هیوکیم و دسیوف
 ,دهدببقلدئوس ینیلفاروا دقتنمكي رکا

 یگا دوب مهاوخ تقوشوخ رایسبمهنم
 الف.متک یزابایلتیا ناسکر اب یملیف

 .دنکیم ینادرگ راک
 ؟دیدادرهوش_

 هدنسیون كيهدرگ لیک هاب. هلپ -
 یتغبشوخهداون اخرمهدرک جاودزایدئوس

 ميهديلیکشت اد
 كنراپ . رد
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 وب ِ





 دی رگنیا
 دصشش یبتک شارتعا اب هجاوم دیه - یچالاف انایدوا

 كي ناملآ رد .دش صخفتم مناخ "کسب + هیمو

 ار دوخ یاهتوتس هیموپهماتزور يکدنز متسی
 ناکدنناوخ تاضارتعا رایتخارد .دنرکتیم میسرب نآج دوژابریدو

 «توکسهناتساد.تشاذگ نمبدوخ

 یارجام ؛ تسیچ دینادیم ار صوصخپ و تور یناحور ریغ
 مناخ كي .نزود نب تما ینطاع نیلوت هیرکتیا ,سپ .یلکهعدازآ
 دمآنهشیپ یناملآ راکتهمانزور اهتز هک یلک یدازآ نیازا دیئايب

 دیدیشکف تلاجخ امت» :دب
 یهاظیتامهنحس نانچرد هکتیاذآ

 یارب» :مداد باوج واب «
 سیرتک آ نم . مشکب تلاجخ هچ
 دشاب مزال یعقت یارربرگاو متسه
 ارراکتیا .منک هدافتسا دوخ ندیزا
 نآ یاری دیسریذاب « میم
 افت یرتشیبلوپ فیتک ی اهنحم
 كيرد یزاب لوپ » متفک «؛دنداد

 اسنحم نآ و دندا

 اد هئوس

 متسیس و تایلاسیپ یسارتومد

 رحمت رادروخرب نآ زا دکوسرو

 عضواب اردوخ دناهتسناوتن ونح
 ینارتخدزونه .دننک قیطنمدوجوم
 تامازلاو حاودزابعجارهک دنتسه
 پ ار ملیف .دن رادار قباسراقا هتزرظنزانآ

 :اماذزور دون مش دوینتیتکره
 نآ رد یزابزآ » هدرک لاوسراکن

 یرادریملیف نأیه یولج هنحس
 اجر وز ی یه دون یقالغا یوازآرد اهیدلوس
 : یو وی زا زونه یسلو دن |هتفر شیپیلیخ

 هکتیازا دوب هدش ریکلقاغ تدشپ ی و
 2 1 یاهتنسرب یژوربپ یآرب .دنوخ د ییشوجم ضانحا نم رعکتوک قو سو

 شاه اقمرتیت .دوب هدرکت ادیپن هد یو
 اب اپ هک ین زد ؛تفوتجیتچ مح او ی 0

 مور زا نآ دو «تس هی ۳
 شارتعا نمهیلع هک تاوخ +

 اهن ددتنعارح  ییییم تام
 و « اتییساو» داسیرق زونه
 تسا دنلب ناشی «احاضتفااو»

 ماهدینش اهراب توچ مناد یصقح
 هکتنیایشی !هروشک ردقالخا یقالخا دض و تفعریب ار اهنآهک
 هک دورب یدرم هنامتراپ آب یئز .دناهدناوخ

 ورم هکنآ نودب .دشونپ یندیشون نامگر پکن م «توکس» ملیف
 یورماب . دشاب هتعاد یقوتوازآ ور حرم دین دوی یار
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 نیلوت
 یاهتشرو دناروربیم ار تیمرجم وا نامتراپآ رد و نتفد شدرک
 .دوکیمبنیار یسانشتسیز داتسا یارب یدهمت چیه ندیشون یزیچ
 یاربهاگچیه قشع لاحنیا اب . دنکیمن داجیا نز

 لیکشتاد یلصاویساسا هلأسم نم كي تروسپار
 , دادن هدروآ ردیک دن یداعیلیخرصنع
 نزكیک مریکیم هجیتن نم . دیا یقطنم هگنر نآب

 یاهلأسم نارکید لتم دتاوتیم 3
 :بهتشاد دوخ یگدنزرد یساسا
 ریظن تسا یزیچ هلاسم نیا اما

 . قشعهنو هریغو تلادعو یقف
 زیچزورما نژ هفیظو وراک

 زفمنیب هک تسلیا « تساکرگید چرهزادوخبیارب دن رادتسود
 .دنک داجیا یتشآ و طابترا شیلقو تسین مولعم و دنشارتب یلکشم
 دنرادقالتخا ردقن ]لماعود نیا ددصردیسک هک مهیتقو .هچ یارب
 دوخ هارب ادج كيره ابلاغ هک عوبطم دیآرب یرما ندرک هداس
 هک هداتفا قافتا ردقچ . هنوریم نمرظنب . دوشیمن عقاو اهنآ عبط
 عقاو نز لتع هچوت دروم یدرم هک روطنآ ,قشع ندرک یقطنمنیا
 یمن اروا شبلق اما دوشیم نمضتم رگ ,دیدرک حالطصا امش
 ولقع یتشآ منکيمرکف:سکیپ و ناکما لقاال هشابن یتخبتوخ
 زا مه اهدرم یارب نز لق .دنکیم لیهشارنووب تخبتوخ

 تسین روطنیا . دشاين هدیاق ومیلعت امش منکیمن رکف 8
 نینچ هک امش لثم ینذ 8 .دیشابهدیدیمیدق یقالخا تیب یت

 فرح لئاسم یضپ زا هنادازآ .تساتسرد -نیل وتدب رگنی |
 رد هنزیم هبردمرودئوسیاههچپ همه لثمنم
 2 تسیژرظن زا ؛یسنچ روسمآ سرد
 ماهدناوخ, یقالخاهت هتل یمانش
 ز داتسا كي زور ود یاهتفح
 :ازونح .تسارهاظ ار ی اهزیچ امبهایسهتختیورساتش
 دراد تموکح ماوچرب ردهمزمزب نآرگیدهک درکیمسیرد

 ینعع نم نیلوتدپرگنیا نم نینچمه . نیوگیم مه شوک
 اب ۰ یرگید یدلوسره لعم
 مدوب دوخ صاخ یاسیلک

 یواسم.ممهفیمن ار یواست هملک
 نم یارب ردقنآ درم اپ تدوب

 7 و ميتشاد یبحتم یرد مه ذورود
 رد . متکیم بچمت یواست هملک سیردت اد اهسردنآ هک یشیشک
 هکلبمتسینداذآ نزكينم « دئوس یاحا امدد تقيقحرد ؛درکیم
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 دیرگنیا
 مانمه و نم مان مه «نامل زنم رد یلیخه,متهداذآ «قولغم كي
 یلیخزیچ  تساهدشهتشونمرهوش مروظنم . دشزاد توافت مه اپ
 ءرهوش هکنیا ی رد هم ناقو دم ولت رج هتسشلآ
 هتشادارسم لیماف مسا تساوخیم ظقف , موریم ءار اهنت اهنابایخ

 هکنیا تاپ .تیثاوس دی رد اهنت , بش هک متده یرباع
 هتالاکشا و دان تفذ سا سیب یاهاجرد اما .دوریمهار نابایخ

 لاحرهپاما . تشادناوارفیرادا
 تگتمک تياوسیا لر هقدامع كيدياب راجانو دوریمهار نابایخ
 دوب . مشاب یرگید زیچ اب راکهاتک

 نمنپ یلیمحت و دیعت چیه هتشاددوجو دیاب فالتخا
 لقتسدوجوم ود .تسین مرهوشو اهاجنیا رد تاقوا یم :
 ناسیاه باسح . مياهدنم یقاب ساسحا دوخ ثدوب نذزا ناسنآ
 واهسابل لوپ نم تسا هناکادج ار مدآ دئوسرد . دنکیم ییمقت
 رداما هننکیم ادص شمان اب طقق
 هکتسه جایتحا رکید یاهروشک
 یروآدای مه اد ۳ .تیسنج

 ماهفرحب هک اریچراخمو اهتفاسم
 یهاکمزادرپیم مدوختسا طوبم
 مرهوش هسک دیآ یم شیپ تاقوا

 دنکیمهیدهنمب اررفسكي يداخم هویسم ها روینیس « هر
 .منکیم نامهمآروا نم سکمپ ای ءوارف؛ یه ء

 اکیرمآب اریخا هک یرفس لثم مش ؛ دیرگتیا . بوخ 8
 لیبمومتا كي ناممادکیه .تفد ! دیداد داقنعا جاودزاپ

 رود ميا هدیرخ نامدوخ هک میداد راکنمرظنب-نیلوت دی رگنیا
 ودو نم ار حراخم موس كي هناخ دنن وتمنهکین اکیا رب تسایبوخ
 نیا تلع . دژادرییم وا اد موم نم . دننک یگدنز اهنع
 رد رتمک نم هک تسنیا فالتخا كرتشم هک یرفن ودپ , جاودزا
 :منکیمترفاسم رتشیبومتسههناخ امشب مداد داقتعا دننکیمیگدنز
 تسا لیلد نیا ام یدامیئادج :اومزایم دینک ی روآ ایدیهاوخیم
 هتسیاو اما . تسا تسدد هلب . ماهدرک
 یداصتقایداژآ .مشابدرم داصتقاب دوخرب ار مرهوش مان تفوچیه نم

 ژورما نز تیعضو طرش نیلوا لثممه دئوس نون اق ) مراذگیمن

 دازآدناوتیم دوطچ نز . تسا هک دهدیم هزاجا ناریا نوناق
 شرهوشژادیاب هک یتروصرد دشامب هدافتسادوخ یکزیشود مانذآ تز
 نزهک دیهدیم باوج ؟دریگبلوپ :مدوخ یلصا مسا زا هشیمه (دنک
 هلخادیو دنکهرادا ار هناخ دیاپ یور .منکیم هدافتسا ميردپیتمي
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 نیلوت
 دشاب بیجعامش یارب تسانکمم ميوکیمامشباوجرد نم .دادرپپ
 رک ون ای تفلک دوشیم ؛نز ارچ
 نتستسابل ءاهیئوتسابل .تفرگ
 یبوخبدناوتیم درهالوچدشاب اهنآ اد ثدرک وئاو
 ,دنک تیبرتوکگ رزب ارهچب هنژ اذغمهناروتسررد
 دشابن دازون هچب رگا مه هاگداد ,شرهوش زا دنکیم راک هک ینز
 راک یامهنم ظنب . دنکیم لوبق رهوقهک یطرشب یملق.تسا یبلطق
 هچبهک درادن یلیلدو تساهنالداع .دشاب هتشأد تین نسح مه

 .درادهگن نز هشیمه اد + تسود درم اب یتقو
 درومرد نم رگید فرط زا .دیوریمنادوتسربئاتشآ ایراکمه
 مراد یصوصخم یرولت اههچپ ؛دهدیم ینک هچ ادلوپ

 ی هک ی لمف شور مدقن 0 تاقوایهاک نیل وتدیرگنیا
 ام لا یا دا نز .گشاب ددادیگتنی. نمیهاگروا تسا طلغ دوش رادهچببترمتسا ی

 شیکدنزهکن آز ادمبدوشچب بحام یسک هچو دشابهدرک توعدیسک هچ
 نیکستار شیاهپ واکجنک ودرکار مه یهاگ.دشاب هتشاد لوپ شیب
 رسا ثدش رادهچبپ ژاجم داد ماش لوپای .مينکيم فصن هب فصن
 دد دناوتیم هک تسا نس نیا واار رتاگت لوپ و مهدیم نم اد
 دوخ تایبرسجت كمکب و دنیشنپ دننکیمراتف ریروطنی ادئوسیاهن ز

 .دنک هک رزیار شیاههچپ راتفرنیااب مهیدئوس یاهد
 تی هابيما می 2 سا
 - دراد دوجو نز ندش را هچب ۳ ی

 9 ی ۳ کا هتشنآژ . تین نداد اب یا اس ۸
 :تعآو دوفیم مووهس ماین یمیدق تازایتمانیازادهاوخب نز
 زا لباقنم هدیقعب هکتسا یمنام ینعمهچ یواست سپدنک هدافتسا
 . تسین نتشادرب ننایم فیلکت ۰ یواسم قسح ! دراد
 نیا رگا نیل وتدیرگنیا دهاوبخیم , شک یم شیپ یواسم
 یثو یریپذا سرت و !هدادرارق رد ,دشابن دهاوخیم دشاب عوبطم

 بوخ یلیخ ميتاذگيم رادک ار دوشیم ماجنا قالط یتقو دئوس
 یناوج راصعنا هئاسفا نیا . دوب رک هست هقفن ادب درمعیقخ
 نم ؟ هچ ینمی یکلاس تسیپ هب دیابوا , دشابرتدایز شدمآ ردنز
 اد یدایز یاهنز تسانینچمه . دهدب هقفن رهوشب
 یگلاسلهچزادمب اردوخ هچبنلوا قالطزادمی اههچب جراخمدرومرد

۳۲ 



 امش هک یاهروو ۰ دندروآ ایتدب

 یناوجو دنوشن رادهچب یکلاس
 اندادریشرطاخب ار دوخ شتوجو
 اهتآ ءار رد ندش ریپو هچب هب
 هدنکن بارخ

 ادهمتو هداوناخ هلأم 8
 تسا هنوکچ امش یارب

 هداوناخ س نیلوتدیرگنیا
 امو تسین نینهآ ریجت زكيامیایب

 :دهاوخیم اد « مزاد تسوه یایعت
 مسانشبو ار هژاتیاهنیمزرس
 دنادیم اد عشونیا مه مرهوخ
 هک تسا یبلاج و بوخ دیموا
 ندرک ادیب .درک یک دنزواابدوشیم
 .تسایکشمراکیگ دن لباق یدرم
 ماهتخاتخ اد یدایز یاهدرم نم
 ناشبع ابیرقت . دایز یلیخ

 مشوخ ناشیشسب زا : دندوبشز
 دن هرکیعدوگن ماهيضب .دمآیم
 یگدنز یاریاما

 هندوبت
 دشاب رطاخ نیاب دیاش 8

 لکشم تدش قشاع امش یارب هک
 نیاب ندیسد یطاخب دیاش . تسا

 یفنهود كار

 قشاع تردم نز هک تسا هجیتن

 دی رکنیا
 قفاوم س نیل وتدی رگنیا

 یدایزیاهنز دلوسردیتح  متسین
 اما ۰ دناهدرک یثک دوخ قشعژا
 ورما ندش قشاع یفرطزا
 زورما نز اریذ . تسا لکشم
 رداهزا یدایزتاببرجتو تاعالطا
 زا یرتشیپ شواکو راد شگرزب
 .دنکیم درم كي نورد رد وا
 یدئک هب ,رضاحلاحرد ندشقشاع
 اهیدامتعایب زا هدنکآ ولکشا هبو
 قشع یتقو اما . دریگیم تروص
 : دنکیم یرادیاپ ۰ دش رارقرپ
 یگدنز رد دوشم یناجن دنب رمک
 مينارذکیم ام هک

 نز هکدنیوکیم اهیعپ
 تشیارواو هدزولج درمژا زورما
 نانچ هلاسمنیاو تسا هتشاذکس
 یضعب لماشیتح هک دراد تیعقاو

 دوشیم مهتداع فالخ تایصوصخ
 و قشع دروم رد هک نیا لثم

 مدقشیب درم رگید مه ی

 ِزکره نم -نیلوت دیرگنیا
 ماهدرکف کف لئون .دیع هرابرد
 اما مهتفادن لوبق !رنآ تیمهاو
 رازگیارنآ مسارهونشج هشیمه
 یبتداعو مسد كي نوچ مادرک
 عونت و یمرگس كي .تساررض

 درم ندش مدقشيپ . تسا نیربش
 « تسا لثون دیه لقم مه

 بقع ذژ زا درم منک یمنرکف
 مسدنآ نانچمه اریژ دشاب هداتفا

 لوحتهدرماما «تسا هدرک ظفحار



 نیلوت
 سک چیه اهدرم زجب ,امییاوهرد طئارتب یاب مه زورما نردمو
 نزامهتتو هتشادن دوجو یرگید رکف.دهدرد نت نز ددجتو لوحت

 :اهاخيفاپنک < مامیوج یم یقاسم ینردمویقرتم دره مادکهینکیم
 نانزویوخت یارب یدئوس یئاوه

 ةیتعت اهن اب .ترفاسب دن امب هناخرد شنز هک دوترضاح
 هکارییح دفوموخ آب دتخفیم 1 ۹ اذغ»
 :دوجوصوتعم  یگاوح هفرعت .«نز اه رس ارم 9

 قم لثم دراد و هضهدیم لیکقت اد تی
 ی لب هترمت دهدناپ دنویم لاحشوخنانز زا یرایسب

 و انشای هترت .دننکشار اد اهدرمنوطنیآ هک
 ميتسهکاناک ادجتادوجوم .اهت ز اب قح اب ما فا دو رگنیا

 هتسوپهایس لعم هازوم نفزح میآ یتقو .تسانم
 دنمچ را ديشمچ :همچ رت دوخ یصخش تایبرجت هب الومعم

 مور هنانطشس هک اهن اب و
 .درمیم:دایزا ادتیرتک اوهنک
 دیمانشیم امش هک ینانز تیرتکا
 نمک یتیرثکاو نم لثم
 .دنتسه امش لتم مسانشیم
 یارباماتسا هدش ضوع زیچ همه
 نم لم ینز رس تشپ ءام كياي
 ثز رازه اهدص ءاهرازه ءامش ای
 دوجو هدش لامیاپو هداتفا بقع
 لیفرد هکر ينکیم شومآرق .دناد
 لوبقسهکیلاهلیف.دنابزمیچ یاه
 تادوجومزگه اهنز «تساذورمآ
 سرتسدرد یثایشا.دنتسین یناسنا
 .نتهورم ةنلتو هدافتسادرومو
 رامشبشزرادقاف اما دندازآ سنج

 دنوریم
 هلیموب نانز تیرتکا

 ورخ یفارخ نتسو تاموهوم
 دننکیمن یژاب جت رطخ ,دناهدش
 ندز فوحزا دتناوخیمت همانزور
 ترفاسمودنشک یمتلاجخ عمجرد
 هک هداتفا قافتا اهراپ .دننکیمن
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 هن اش یاهیراب

 رد یناتسمژ درس و دیقس بشكي دادمای یود تعاس 8
 . ملهکتسا یرتمولیک ءاجنپ رد عقاوبیمیدق یاهیصقزا یکی نلاس

 رط.تسایدیم شزاوتلوقشم لی گن بکر
 2 یرتخداب :ظععنجتع»

 نو عزا [دشیاهدالهنک یرگیچ
 زاوآ تسم رقتود!درگیمدرم یتیبکود بوطرم هنوپكي هدروآ
 كنيم كياب هک نزكي هنهرب یاههنیس کیم و دنناوخیم

 .دیشوپ
 دود شن اهدا تساهردخم داومیالتبمهک دهدیم ناشن شنامشچهک

 اون .دنکیم حراخ هقلح لکشب ارراکیب
 ارد .دنزاونیم هکنهآیتسم تلاحرد
 شاهدمآ رب مکش هکیلاح رد هدرک زاغآ !ریریپ یاهلاس هک یئالط
 عضو نامز ندیسرارف زا یشات هک یدایرف .دهدیم راشق اهتسداب ار
 یمشیریایاهچراپ بک یب اوتتخت فرطب اروآهمه.دشک ی م تسالمح
 هطاحا ار رادراب تز فارطا هدش هدیناشوپ یتروصگنرب
 هبددنک یمیمسناشهدننک مرکلاد یاهفرحابودننک یم

 نیارد رتسکرا.دنتخیپ

 وم تز كي ناهکات نایم

 تماهشوتئرجوا
 تدش اب نزیاهدایرف ندناتوپیارب

 زا تیعیت هی انامهم یاس . دژاونیم كيزوم رتماعت هچره
 سا سرت یفان اهنآ دایرفیلو.دنشکیم دایرق کيزوم یادص
 نز لمحیضو هب وکجنکو هناسوساج یتلاحاب هلاسدزاود سپ كي
 یالیک یکی .دنراد عوهت تلاح یاهدع نایمنیارد .دنکیم هاکن

 5 ومسا هکیرتکد .دزیریم نیمزب ادشک اینک لمعودرادنن
 :کاخدراد بلبیراکيم .دهدیم ماجنا ارلمح عضو
 دلوتم لوک كمیو دزیریموئازیاپیورو دوشیم ًادج





 هنابش یاه یزاب

 تبحص تسا ناسآ شتدید هک هژادنا نامه هب هک یدجوكيژارت
 «تسالکشم نآ
 یکی,دنفایمقافتا فلتخممرود ودرد «هنابش یایزایدملیق

 اد .یضاحن امری 1۹۳۸ یاهلاسینمی هتشذگ هب طوبرم
 ماتبتسایدنمتورا رس
 رصقرد .تسا نارسوه و ابیذ شردام_و دداد لاس هدژاود رپ
 سلام ًابتره هتنکیم یگددنژ نآ رو یفنود نیا هک یدلوم
 دد و دوشیم اسپرب شون و شیع و ینارنک شوخ و ینیشن
 شوخ هب اهنآ یاققد و لاتسود هک اهبش نمه زا یکی

 اما , دنکیم هلوتم هدرم هچب كي , ردام ,دنت
 تارطاخن ادنزو تسا یتلاب سپ ارت . دنسربیم ار شردام ناز
 رود تارطاخ ! زا ار شووخ تسین دداقو دشابیم شاهتشذک
 هدرسک حاودزا وا اي و هدش ینز قشاع لایخ یایند رد وا . دنک
 :یب شروامهب ینامسج رظنزا هک ,تسا
 ار « هنابش یاهیزاب » دهاوخیم هکتسا
 !هناخرد دروآنوریب لایخ لایتدو مهوتنیاژآ اروا هکنیا یاب

 تهج نیمهبو . تسین تعاب
 ردام . دنک زاغآ ًاددجم

 تقباطمشرسپ مهوت یایند اب هک « شوئو شیعوینیشن بش سلاجم
 هجبتن رد و دوشیم ک رب ميردتب ناژ , دهدیم بیترت , دراد
 ناواکناورذا دیاب نآ عیرشتیارب هک دروآیمدوجوب یرتگ رزبمارد
 یلاحردو دوشیم شتآش وختسد رصق « ملیفنایاپ دد . تفرگ كمك
 دوس یلم دوس تسا نتفد نی زا و نتخوس لاحرد نیچهمه هک

 دد دئوس یلم دورس ندریراکب زا هگنیا رتزیام دصق ارهاظ



 و دهدب كيلبمس هبنج تمسقنیاب هک هدوب نیا ؛ملیفزا سناکس نیا
 نیا هکدیوکب هکلب دهد لاثن دئوس عامتجا رد ار داف اهنتدن
 هبهقالع و یتسرپ نطو

 «تتآ
 هتشک اشیا رد و هتفر نزا

 ؟داون اخ اهرظن هطقن یشمب زا » ۰ تسا هتفگ نیل رتزیام
 « تسا ایودا فرم» ۰ دنا هتفرگ ار رسپ فارطا هک یدساف
 زا بلغا هک تسا یدشئوس یاهلیف كييبت فده عقاو رد نیا
 .ند رک حرطم یارپ سکس
 دننکیم هداقتسا

 یوقرایسب ینز هگتیلرتز یام »۰ دیرکیم نیلوت دیرکنیا
 تیصخش . دراد یتینهآ هدارا و تسا
 اب ندرک راک زا . ماهدیدن یرگید نز جیهرد نونکات دراد دوجو

 راکیرگید ملیفرد رکیدمهاب زاب تسارارقو مدرب یناوارف
 لنگ و ملیف قلاخ نیل رتز یام

 تسد « نازوس یادص ۰ یئالط ءانوک یاهوماپ,دق ءاتوک. لاسکیو
 مانبدئوسكجوک یاهرهشزا یکیرد .هبرف تروص و ابیز ایسب یاه
 لاسب هکدوب شورسف هالک شردپ . تسا هدش داوتم « 189 اهو»

 و یقالخا لا ادخیوجتسجو یساپ

 وارد هک یفوبن و نانیمطا

 .ردم دراو یکلااسهدفهردکگتیل یتز یام
 درک تکرش ]۳002 دننام لمهم سیپدنچردو دش ملهکتسا
 ملیف رد « گر بوش » یارب ار شایئاهنیس لر نیلوا همیو
 دنچ ۰ تفرناتسلکنا هب ۱۹۴۷ لاسرد . درکیزاب 8ووعلسم

 كيت اما رد اهرنه#
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 هنابش یاه یزاب

 هنوت » هلای صاقر ژاو ورکیژاب كناد یناپمکاارب طسوتم ملیف
 رد دد و تفرگقالط دوب هدش دنزرفود بحاص وازا هک « وکمل
  تنگراب

 ؛ دنکیم یراذگ هیاپ ار عامتجاحاودژا هک منکیم لوبق»
 یمع نم یاد  رضاح « شوهاپ ناسا مادک منادپ مهاوم

 یام « ؛ دوشیم كيدزت رتشیب تسکشهب ژورره هک دنک لمحت ار
 تسالاستشه و درک جاودزا «زویه دیوید» اب دعب یتدم هگنیل رتذ
 ورم «زوبه دیوید» .دنارذگيم شرهوشاب ار یتدیشوخ یگدنز هک

 دنچ فلوم و راکن همانزور ًاقباس هک تسا یئابیذ
 اههچب یاب باتک كيو«یلسی رپ یب.یج» زا یفا

 نکیردمهاب نگه عوش و نزنیا . تساهبرک
 پیفالتحا تسانکمم هک دننک ساسحاتقوره و دن

 هداتفارود هل كيرد یزوردنچو دنکیم كرتار هناخ رهوش ,دیآ
 هکشیاات دنامیم یقاباجنامه ردقنآ و دربیمرسب «شک كدی» كي رد
 مهاب مک یلیخ سهوشو نزنیا.دوش نت رسکییدمع یارب ناشلد
 ماجناامنیس هلیمژ رد رگیدکیاپ هک یراکههنیلوا .دننکيم تبحص
 ناقروفک هک «تداسهقباس» مانب دئوسهب عجاد دوب یملیف دنداد
 اه یدئوس . دندادیم ناشن ملیقرد ینیعروطب , تسح هک روطنآ ار
 و هردغم داوسم : یکسزاهک دیآیمت تاعهوخ تقو جی الوسا
 و فگنیلرتزام نیا دوجواپ . دثنک تبحص ناتتکلمم رد مسیللا
 سیونناتسادناونعب رعوش ینعی رگییدکی یراکمهاب ًاددجم شریمه

 هنتخاس |ر«ناگتخابلد» ملیف» تادیگ راک ناوئب نزو تسیرانسو
 قفوم و یمقاو ینادر راک نیاوا و یقاو ملب ۱ عقاو ردهک



 مدرمزایتمق دندرک لابقتساملیف زا نیدقتنم . دوب کنیلرتژ یام
 طقف نایم نیا رد وقفاوم مهیت
 کگنیل رتزیامدوخ نآ ودرک یدید

 3 و دندوپ فلاخم ملیفا ًادیدش
3 

 ملبف» , هتک

 وآ رد ملیف تروسب ار شناتساد

 لوبق دروم ملیف یویراتس
 هدرکباختنا مه ار ناگشیپرتع و دوب هدشنییت مه یرادربملیف
 تکچوک نودب ۳۵004087 صق رد ملیفیاههنحص هیلک . دندوب
 .دش یرادربب یتحارات و لاکتا

 هطقن رد میدش روبجم یدایز تدم » دیوکیمنیلوت دیرگنیا
 یبیامرس و دوب هدیراب یناوارف فرب یکدنز یاهداتفا رود
 اوتبهکش,ا یاررب ام ۰ دوب هدروآ دوجوب ین ادنبخب طیحم یاهقباس
 ملیفرد و ملک سحارطیحمو یصق هدننک هتسخ و روآ تلاسک طیحم
 تلاسک .میشاب رصق لخادیدایزکاهزور میدوب دوبجم . میهد ناشن
 ناقفحو سوپاک راتف ,د یئاجهبعقاومیضعب لالم و



 هنابش یاه یزاب

 مدای ومدوبهدرک یزاب نامکر برا مگنیایفا«یگدن عن اتس
 دندرکیفرمم ناکلاویتشرد ار مک رب لیف نیا نوک نایب

 و دتدرک كرت اد نلا
 ارت ساب تایل دون نوطو یخ الت میم کت

 دن ایفوس شک یحعا راد اد شامآ ناابشننار تتشوپ
 روطج اهچپ هک م
 رد ار اعهنحص

 ادیم بوخ یلیخ نیل ثادرمام» هدوب هدز
 میدادت یجایتحا رکید .دنوشیم هل

 2 یاهیذاب» ملیفرد راینیآ«. مینیبپ
 دوطب ار ناسیازهنحص «یگدنز
 زا هدایز یدئوس یاهملیف رد یئاههنحص نینچ كيهک دوب نیا مه
 داد هنحص نیا مدرم عقاوم یضعب یتحو تسادش دارکت ءزادنا

 تناعادلوت هب هکتشیا هدش هدزلیفپهک یتاماهتا زا یکی
 نیلوتدیرگتیا .«تسی درا اهنا نیا هکیلاحرد
 رچهک یصخش دنتامو تحارا
 یایبارب یتح دئوسرد هنابت یاهب

 اب ارشتلعنم هک تساهدوهیب .تسیتعونعم
 هسردم ام نادنزرف یلوتساهانکیٍ زابقشع امش یارباریز .تسا

 رطاخب مش .دتريگیمدای !رکزابق
 درهتیحموقشعبلجیا رب امش.میربگ یمن مهقالطتداسحطاخب یتحام

 ی وشیملسوتمود اج ولینجو | نپناتهقا
 هک ی مار

 تامناهانک  وجامیل
 یلو دینکیم نوریبهناخزا ار هدروخبیرف نارتخدامشمی



 هیارب . دنکیسکرادهکن اهنآ زا تلودو میداذگیممارتحا اهنآب ام
 هک تسئیا دئوس دد ام یاب یلو تسا یصاخ رما جاودزا امش
 تلودب یساوارسف تایلامهدب 4 دنکیم جاودزا یک سه
 همالخ و یشحو یاهشوگرخ دنلام اهنزن , مش یارپ , .دهدب
 كسی طقف ام یارب هکیلاسح رد دنتسه یشحو تادوجوم

 هلوت هنحص نداد ناشنامش یارب ورف
 ا یاهملیف تحاقوهکیلاحرد ۰ تسا
 هک تساهلاس ندعت یلو . دنتسین یندمتم عامتجا بحاص زونه امش
 هلمآ دوچوب امدوقگ زد

 یراک ننچرگا اسکیلاحرد, دیناوخیمزاوآ اهن ابایخرد امش
 یتسدب مرجب ادام مینکپ دئوس رد ار

 نجهتسم هچب كي
 ؛تسایتنجهتسم اهکارب ی

 هللقسم , دننکیم كیق
 قشع ام یگدنز هلثسم هکیلاحرد ,تسا سکس امش یگدنز
 ام تاداعو راتفر
 . تسا یگرزب هعجاف و یتخیدب ام یارب امش تاداع

 تسا مژال یثاوارف ربص هلفسم نیا .یرفت و عیضوت یارب
 مدرم یارب دئوس ردهک یاهلقسم

 و راتفر هکیلاحرد. دژادنایم تشحوپ ار

 .درادن دوجو یرکید دوشک
 مهدبردهب هلئسم نیا ییرشت طاخپار تاملک نم هک تسا هدیاف یپ
 رهایو هنابش یاهیزاب دننام یملیف دوم رد دیئاوتیمن لگره امش
 مزال یصانع دمقاف هکنیا یارسب دیک تواضق یدئوس یکید ملیف
 رکف ذرط. دیتسه تواضق
 «دنسرپب مانتیو كنجب عجاد ار شاهدیقع هفازركيزاهک تسنیا لثم

 ول داهب گنشوه : المجرت

 تسرد .دراد فالتفن | یلیب



 یس راف یامنیس
 رادمان نالسرا ریماو

 « متنج نوربپ هب دوز متسکش اد در 0
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 :دمآ رو شیپ

 هک ناتسودزا یکییهیصوتب ار نالسرا ریما هک
 دوب نیا هرنقوح دمینید میاد هتامیا شلشف .پشآرمب
 اد تیصاخ تهج ودزا ملیف نیا ندید هک
 دسهفیمو دیآیم شتسد عاضوا نوچردنچ مدآ هکنیا
 دارق تفرشیپ زا یاهلحرم هچ رد نطو یامنیم هک

 دوشیم هصالخو تسا بلاج تیاتب ملیف ًیتافو دراد
 .دیدنخ یلک

 زا رایسب عتمتو .یدید اد ملیفو

 .دن ريگ ب اه هرهبرثحو قوذ نمرخ نیا

 !لاکیزوم هخسن

 لاکیزومهخسن «رادمات نالسراریما» ملیف
 :یمو دناهدناوخ همههک سا یفوسم ناتساد
 درادن یبیغ فورمع یاهناتساد ندرک لاکیزوم هتیلا
 ا:هکتیاامک
 وزاد راطتنامدآ اما .دوب «تیلوژو وئمور» فورمم

 سیپلکیزوم هعسنزین هدیامتسو

 روجومجو تسردشندوب لاکیزوم دحرد ًاقاو ملیف
 اما , هتک ظقح ار شلاکیزوم یتسدکی القاو دشاب
 یاه هطیح هیلکهب لا تامرازه رادمان نالسراریما
 دوشیم یسامح یهاگ .دزادن ایمتسد نین امنیسرگید
 یلکشره و لاح همعردوبیقالخا یهاگیخیرات یهاگ
 سقز یی روده ییغ هتبلا «.تسا یدنک سرد هم
 شیراکهدشرادهدنخ هیشق بوخ یلومدوبراکرد یدج
 !درکدوشیمن مه

 :یلامجا رورم كب

 لماشعک | رنالسرارپما ناتساد همدقم,لیف
 ناطلسرسع ندرت ادیبو نام هچاوخ لاوحا حرش
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 راثآ روهظو تدش گرزبو رادمان نالسرا دلوتو مور

 هاپس هلمح اشیا و هدشابوارد تماهش و یراوت رزب
 ددو اد ءاپس نآنزاسرا تدادتمیزعو صمب کگنرف
 . کت اه یسریلجلد زک .یتمجج ذاضنا بیعت
 اب تحار و نردم رایسب یکبس ار اهنیا مامت

 یامناتسا هدرک رازگ ربسکع یرس كي ندادن اهن
 لیف تقو یاهقیقدجنپ كي اهسکع نیا زیکتاتربع
 دوخدعب .دروآیمرد ار مدرم فک مک مک و دریگیم اد
 اراقلخرف سکع هک نیدرف یاقآ ندادناشت اب ملیف
 هتفگ ان .دوشیم عورشدناوخیمزاوآ و دراد تسدرد ار
 .دن دنخیمنیدرف زاوآ یضحمب مدرم هک دنامن

 ,هدشهقالک قشعزا هکناشیا بانج هصالخ دعب
 یریمحمالک وشودرب لاش) یکیزکم یایل هاگتسکی
 رد دوشیم كگنرقراید مزاعو هديشوپ (سرب نیپ هبل
 یاهوپ اشیگمه ددجت هناشت هب گنرف مدرم هکیلاح
 نویپای زین یضعب و دنرادسهب یزورما دم نیرخآ
 ادنآهدز

 هناخاشامت ردناتسادتیا ور قبط باتجنیادمپ
 سمشو ریزو رمق و دوشیم مادختسا سوواط هجاوخ

 یکسیو روتسد ریزورمقو دنیآیم وا تدیدب ییزو
 هبهکیلاحرد دروآیم ار یکسیو نالسراریعاو دحدیم
 :دنکیمشرافس هجاوخ

 .دزوست سر یور یتیسون یاپبطاوم-
 و زنط دصق ایوکهکدوشیم یریک هجیتن هتکت نیازا)
 :دوبراکرد یل نه
 یاههتسسپ ضوع رد .دندنخیمنملیف كمتاب رایب
 .(۱ملعاّلاو .دندنخیمدیدنخ دیابت هکیدج

 یاههلذپ هب مدرم هک سوسفا یل

 نآفرص ترم ملیفزایتعاسکی ات نآ

 وست دنیوکیم نالسدا هب بترم هدع كي هک دوشیم
 نیا زاو رارصا اهنآزا .متسين دیوکیمواو ینالسرا
 یاههزایمخ اب یگشیمه كبسب نایچاشامت ات راکنا

 اد دوخ لمعلایکع شکمشک نیا هب تبسنرادادص
 .دنهدیم ثاشن



 زا تسا یروتاکیراکهک مينيبیهار هاشسرطی دعب

 ریمادعب ودرو آیمرد دنورت روت اکی راک هک فنیتسوی رتیپ
 یاربآرهاظ) بترمهک ار اقلخرف راکتساوخگندوه
 عیمجدبو دهدیم یمود مالس (نایچاشامت ندنادنخ
 (یسورعرایعممت سابلای) اقخرف مناخماضن اباشیا
 سقر هچ « یاهناخاتامت هچ و دنیآیمهناخاشامت هب
 یتلاب
 مینزت ار شفرح تسا رتهب هک

 اقا خرفو نالسرا نیب یئاداو زانو رادید هچر

 تسافل خرف هردخم باوخقاطایدعب بل اجهنحس
 نویساروک دوزج هتسکشتسد سونو همجم»رقفكياب
 کگنشوهریماونااسرایدمکس اس نزب نزدمب « قاطا
 هنالسرا نتفگ و اقلخرف و نالسرا عادو همپ و تسا
 هک

 . دایب نکددو بنیغ -
 بلاق رد هچ نالسرا بانچ هک دنا نهتفگان اما)

 و اجهمه یوواط هجاوخ رسپ بلاق رد هچو شدوخ
 یلعاج لیصانحلهب لاحرع رد
 هریغو شل ایخیپ « یشاب یکاكس ۰ تفرعمیب سکاان
 (تسا یراج شناهد رب تاینولقن لثم

 نیرتبلاسج زا یکی هک یدعب پلاج هنحص
 «رادماتنالسراریما» ژاوآ و قودشاپ ملیفیاههنحس
 تاتناجنیارد تالسرا . تسا سوواط هجاوخ هفاکرد

 تارابعو تسا مل

 یمیدق رایسب هتید یرطاث فورمم سقر هک دهدیم
 . دوب هدرک تیارس زین نامز نآ مر هب یتحو دراد
 و ندیصقر نمش ناشیا بانج هکتسا یزاوآ رتبلاج
 : دنناوخیم ندعآ کر ق
 شییدنخ نهددچنغ شدیدنخ نمب مدای

 شدیدنخ نم خد رب
 (۱ نمشیدرب تفگن دش بوخ)

 (۱:)شلاخ رب منسوب سشلابند مرب ماوخیم
 ههفوراد ابو «شلابند» دوریمنالسرا شدم

 زا تمسق نيا رد دروخودز هنحم) دوشیم وربود
 «هداژمارح» ری زورمق و(۱ تسامنیس مل اعیا»«راکهاش»
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 مسلط از شتادرم و هفوداد وداج یوریثابو هسریم
 دابنل وا یارب و دهدیم تاجن ار نالسرا و دنکیم
 اب نالسرا باطتسبانک ایوگ هک دروآیم امدایب

 هبنجاجنیا ات هک تفاد مه هعیبطلاواروامو یئوداج
 هدادن یشامندوخ تلهم نآب ملیف زاوآ و سقر

 دنیندرگ ریژوردق روتسد هب نالسرا هسالخ
 و مگ کید اجنیا زا و هنکیم زاب اد اقلخرف مسلط
 دوشیم عورش اهنابایب رد وا ینادرگ سو ندش دوگ
 (دادادصکاهءزایمخ تمالعاب) یتقاطیب راثآمکمکو

 متسوب هک بناج نیو ددرکیم رهاظ نایچ
 یک هب طقف دمیب اجنیا ژا تسین یتتفلکنارگید ذا
 .دذگ یمو مدرک افتکا ملیف بلاطم «مها»

 ) دداد یشکدوخ دصق اقلخرف

 اعامت رد

 ژاوآ اب م
 یاهشوگ رد نیل هصاقر ددع ود هک یلاح رد (هتباا
 . دنسقر لوتشم
 ۱ طسوب هرجنپ ذا السراریما هاگات

 هک هووبن یفاکیدمک رادقم نیا ای
 نایکا

 :نومضمنیاب دوشیم لدب ودر یزاوآ ودن زیمزاوآ ریذ
 اهبش هک مداش نآ زا نم (۰ نذ)

 6) تیر :یاویه رک یعنی
 (۱) متابل دهاوغیم هبوب

 نیا دیوگ
 یلکشوخ هچ هب هب ( + درم)

 (؛) مرامخ مشچ

 یلوبقم هچ هب هب
 ...تمسوبی موش .تملیببماودیم...متسهک وگن بل زا
 تامشچ ... وله لتم پل پل ... وبل لقم بل پل
 دريگ ... اههوشع نوا زا یاو . . وهآ یامشچ
 (10) ارم ناج

 رد همه زیت ملیف رامشا هیقب هک نام هتفکان)
 هچنانچ تسا تراکب و تلاصا و یمابیز دسح نیمه
 (۱ دمآدهاوخ

 ریژورعق درک و داج یکی یدمب نکن هسود
 هک یزورما و نردم رایسب غاب كي رد ؛ تسا غابرد



 رحساپدعب .. تسا نیزم نردمقرب غارچ یاهریت هب
 مرتحم زاسملیف هک دوشیم رعاظاهدژا ناشیا یوداجو
 نوچ ) هدادن دوخب ار اهدژا نتخاس تمحز یگید
 كي زا ًانیع و تسیرد ارنآو ( هدشیم كحضم یلیخ
 . تسا هدناجنک ملیف رد و هتفر شکیجراخ ملیف
 | نینچوج
 یگترف لا هکدناسریم تقرس نیا . تسا هقورسم
 دیسرهک اجرهو تسا رتلالحناملسم هب ردام ریش زا
 یهعب بلاج هتکت .ميدنکب .دز كنخان نآب دیاب
 هک یئامییاوه و رود ذا تسا نارابکتس هملق ءرظنم
 له دی : جزیی هنلق :یزز زا تعاعم لابک اس

 یاهدشکگت ر یاهیبلح
 مدرم هک یلاح رد دزادنایم وا سرپ هرزدالوف هک

 ًاعیمج هک قرب و دحرهب طوبرم ییواصت

 تییو تسا نالسراریما نتفر

 تیپ هووو هد« :دننکیه یهاربه هاتف ویوها
 «۱ وراهیبلح

 تحاصفابهک تسا هدش کگتسنادیم هملق مچ
 دنشکبمسفن یتمالسو ییوخپ و دنبنچیم یکمه مامت
 روهل دمب . دن روآیم دوجوبیرایع مامتكيمکهنحسو
 و: هزادیمپ ودر اذگیمب هک هک تسا ییدمددخالوق
 هصالخ)دن زیم زاوآ یززاونشوگ و رادشآ رخیئادصاب

 ییظتیپ ملیف نیا رد كچوک و ککرزسب زا مالک
 رهشهبنالسرا نتفد یدمپ بلاج هنحس.(دناهدنناوخ
 دناهدرک خرس ار تلم غامد كون) تساههدیرپ غامد
 نیا هک دیئاسهرفب لوبق هدومرف فطلالثم یثمی هک
 .(تساهدی رپ اهغامد

 نیدرف یاقآ ندروخ پابک ولچ شدمپ

 اب ار هلکورس و ندروخ غودو ندز همقل زرطنآ اب
 یملاسهقیلس ره هک نداد وشتسش غودو نغورو جنرب
 هنحم رایسپ رایسب و دنکیم رازیب بایکولچ زا ار
 « زاوآ هتیلادص هتبلا سبو,تسا یروآعویتو فیقک
 ... یزاوآ هچ مهنآ

 نالسراریما ككرتشم یسورع یلجم یس رخآ

 تسا (هتفر مدایار شمسا) هدش كکنس كناوج نآاب
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 .تسا رارقرب تلاب صقد یرس كي زابنآ رد هک
 نتفرهلجحبو هیضق متخ یظتنم نایگاشامت زا یعمج
 جراخ تانز نکتب و دن هدشت تالسرا
 دنوشیم

 یامثیس ردپ یلوقپ ای ناشوک شکد بانج
 دودح رد تاریا یامن یسراف تعنص راذگ نای

 یانبذگتسنیلوا«ریمآ ینادنز»ملیفاب شیپ لاس تسیب
 وچیپایپ یاهراکعاشاب سیسو دامن یبریذ اد

 یگتوسفا قتعدژد هردام , قشع یتسم : دامرش
 :(ناریا پوکس امنیسراکاش یلوا ) یرارق سورع
 ء اههدیسر نارودپ هزات . یمفا نادثد , شورفریش
 دزد , سیراپ رد ماربا + مراد تتسود « یلمخم هالک
 نح , ملاع یاهراکعاش راکاش رخاوا نیا و كن اب
 ناوایف كمك سانق یانی نیا ندپ الابی « دوسک
  هدرک

 ودادادخ ملعاب یثیپ لاس تسیب ناشوک باتج
 یط رد و دتاهدق ینادرک راک هی تسد یتاذ تبهوم
 نیرتمک تالسداریما ملیف یهاوکپ هلاس تسیب نیا
 دناهدیدن دوخ یتاذ تامولعم شیازقا هب یژاین

 رلیف رساتعوم تنا کیت هقاقا یک ابی
 تمح نودپ ریواصت رادقم كي رد تسا هدش هسالخ
 هک یروط « اههشیپرنه هنتمین ریوصت ینمی ؛ ناسآو

 و دوشب دود
 پپسپ هکنآ هجیتندنک لرتنک اد وا تاکرح دناوتن
 یامحا.اههثیپینه كيدزت و یمئاد ترواجم
 . دهدیم تسد مدآهب یبیجع

 و هنوگچ ار هنحم هک هتنادیمت رتکد بانج
 ناشیا . دننکعورش روطچ ار یدمب هثحصو متخاجک
 , دن اهدیدن مه مدرم تسد دناهدروخف مدنک ناترگا
 لقاال هدننادیمن و هتاهدناوخت كينکت یا
 دا هسک هشنیپیمت و دشوریمن مه اد نارکید
 اد دوسخا :تساستود نیا زا یکیشلیلد .دنریگب



 ] یچاتامت ای دننادیم زاینیب نتخومآ زا

 اهفرحنیا قیال
 هجاوخ ةناخاشامت هب طوبرم هنحص عورشرد

 ارطیحم ادتبا هک امثیس هعاوقمامت مغریلع , سوواط
 یجاتامتاتهنهدیم تاشنیمومع یامن و ریوصت كي اب
 اب دمب و دوش انشآ نامنخاس تیصوسخ و تیمضو اب
 گليدزت ظندروم هزجهب مک مک یدمب ریواصت و اهنالپ
 هلت مین ریوصت اب ًامیقتسم اد هنحص ناشیا , دنوش

 ..دنن امیمیقاپ یوصت نیههیور و دشنک یمغورشنالاسرا

 هس ای و هرفن ود هلت مین ریوصت ای زین ریواصت هیقب
 و هدوب نکاس الماکنآ یطرد نییرود هک تسا هرفت

 یاهطلغزا . دننکیم یجارو لبلب لقم اههشیپرته و

 نالپودرد ءازجا ندش ضوع و تاهج ندشضوع ینف
 ریشمششزراب هنومن . تسارتهمینن فرح .یلاوتم

 نآیط هک تسا هگنشوهریما و نالسرا ریظنیب یژاب
 :ب مار وا همین ریوصت ام و دنفایم هگنوهریما
 دمب « تسا هتفرگ واهپور اد ریشمشهتسد نالسرا هک
 هکیلاح رد دوشیم هداد ناشن نالسرا و دوشیم طق
 اد ییعمش هلوت و تسا شووخ تسو رد ریشمش هتسو
 یدنب مشچ نیا ۰ دعدیم هلاوح هگنشوهریما فرطب

 . دوشیم رارکت

 مالک هصالخ

 یتن هند رک ال رها هاب ردیدج تبحس لک
  رلمادنیا زا سکچیه . تسمنیسو ملیف
 - یيت « نآ لاذتبا هبنج ؛ دشاب هتشاد یتلاصا قوت

 دناوت

 اهدژا هدش تقرس هنحس یتحو امیپاوه و قربغارچ
 تسین ضاسمفا لباق هچنآ , تسا ضامغا لباق همه
 یچاشامت.تسوا ندرمشقمحا و یچاشامتنتف رک مک تسد
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 اههرهچدن راد تسود اهنآ و تسا سونامان تاشیارب
 مایفدد ار ناشدوخ یانغآ طیحم و
 رب لیلد داف ملیف یاامتهپ رایچا

 .مینکق یمحت ار مدرم؛ناشوک شک داقآ ءامش و هدنب
 ترد شووخ ملیفکوت زا ار امیپاوه ٌهتحص هکیسک
 هنادیم قمحا لقادح و روک ار مدرم دپال دروآ

 «مایپ»

 پاچ هایس و دیپس لجم رد راب كلي بلطم نیا
 .تسا هده

 نو



 هاگن ود و مشچود

 «فیموروکی رد هزاتاینحب
 هدنندرسمدنتس ملیفو بانک بحاص
 :رمیالیسةرایج هد دام
 اومد اب کی لئاسوب (درف یامتیس
 ود بلاسج رایسب ایاقم زی و تسا
 وکیردف» اپ ورایامنیروآ ون زاسلیف
 -«دادوگ لول - ناژ » و مینیلف

 جوم هک تفع دیاسب لاحریپ
 فر نیا هنارف یاهتیس یون
 هقدص زا فرخ تخانق اب _یلو
 لیم هکتسا لیلد نیاب : تشگلماک
 نلآدو هزاسم ارموج یکالب»لیوود
 درگنایعت « هلاواک
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 لیفو شوگرر خ
 توضیدشتا رب تانویحیایندرد

 "دم لیکعت ار

 دوخ یگدنزیدناوتب - دیایب 2 جو قآ ع یو تفاار مد تخانش اب
 یدکی لیف ؛لباقم رد اما تسارطخ رد طاحم ًامثاد شوگ رخ یک هنز.دهد همادا
 وا مارآ و راذآیپ تردق رطاخب دنیبیموا هک یئایند .دراد هدنوشقبطنمو یلک

 «هرظنمنامه هک تسا ملسم. رطخنودبیایند كي. تسا مظ ابو نشود یا
 شوک ضیارب .دنتسهفلتخم نانآزا كيرهیارب .همشچ نامه , رازتخرد تام
 وا. تسا دیدهن كي یواح . بآ همزمزره , میسن شزوره , تساروآ بارطنا
 یارب سکعرب . دنیبیو دونشب ارزیچ همه «نورک رارف رتدوژ و رتهب یارب دیاب
 ,همشچ زا بآ ندیشونب و « تسا تخرد زا هویم ندیچب یتوعد ظانم نامح لیف

 ,مرکاههچوک و » «یلیما» یتاهد لژانم , مسانشیم بوخ ار مر تاقالبی نم
 ییداپیم .دناهفرگرارق رداک بوچراهچ رد ینیلف «۸مره » ملیف رد هک یلاهاج
 هک ؛رهش ریققتالحم ,نآابلصتم یاههچوک ,نسدور یاههرانک , مسانشیم بوخ ار
 ناکمنیا کور ءالاح .دناتفر راکی# هناکادج ٌتسد دلم «رادوک » یاهلیقرد
 - یرگیدو هتشاد ار لیف هاگن -- ینیلف وکیردف - یکی : انشآ اما فلتخسعاه
 در خنش ریه حیضوت رت نشود مهاوخیم . ار شوک رخ هاگن - رادوک كول ناژ
 ب رادوک و ینیلف دننکیم ربهر ار یژاوم یارجام

 بم حیرفت سیا یاب اب ار « هزاتدوخ »مرج رد تک شو , دننکیم
 .دشکيم دنیرد اد صقان ریمص زا یتسق رابره ودنآ زا كيره ملیف

 ظ توافت طقق
 » هک شیدنایم وادوکو .دشاب

 رعش تاسیح دیدجت

 هسنارقیامثیس یون جوم زا ار ایلاتیادیدچ یامنیس هک تسیزیچ نيا و
 -«فلم»هببقلم یامنیس تسب نب گر زب یلخ هک تساجنیا رد زینو دنکیمادج
 هیاک هیعونصم لک اک تشیرد لکشتم نادرگ راک دنچ ٌالیسوب هدش دیجمتوهدشلمع

 .دراد یاچ  ءامتیس ود
 هک امنیس دهاوخیم ؛نتم» یامنیس كي ,رادوک كول-ناز,ناشیارادمچرپ

 دیا وا ٌالوب و: دبای دلوت حیضوت زا دیاب یئابیز دید هتسب مشچ اب ناو
 میمصتایودننکیم «باتک - امتیس» دیلوت«ملق - نیرود»اب...دوش ءاضما وتیاده

 یتاذویمقندید هک یهاگن دنیامنیم ادرف یامنیس نکمم نوسفآ
 ,هملک كي رد ۰ حور كي تالاح دننامه ار یینتمو تسدکی ی
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 ءابیزط دناوتیم «ت



 یعش »: دنکیم فصو نینچ «گدرورربیب» ؟ ت
 ؛ دهدیملکش رییغت یاهظحلرد اریگدنز « دراد |
 اریک دن هاتوک هظحل كي تلاح كيرمشدهدیم رویزنازوسعاهیئابیزاب و دیار

 «.تسا یگدندناذوسوحیرص
 .ناژهبمهاوخیم .مراذگب ادرفیامنیساحول سرد ارهلمجنیامهاوشی

 مشچا رب زتسا«نتم مینو تعا کی زا مهم یلیخ«هاگش دهظحل كيهکمیوکب رادوک لول
 و درادیلات یتموکح شیوخورملقرب هک |رچ,دییذپیمن نیکست

 .تسا یابحا ورد جوارد هشیم
 هتخادرپتایاورهب شمک :تسارادوک زا رتشوهمک ,یسیراپ فیرعت رد. ینیلف

 جوااما . تساهدرک هملاطم رتمک . اعطق وا , هتفریذپ ریثات
 رد نتهجوآ دوش وز نواس ی اهر دا افت قو

 لف. ءانجارداهبن ارگ و : نایتط ددنشخ ۰ اهبنارک و نشخ « یب
 ۱ ینعپ «تقیقح» كي قلخ

 لف یکدوک تارطاخ . تسا «تفحوه -

 اویگ دوهبب زا

 لوم زا رتنک و
 :تساهدسپسج لثم |

 دن ادب
 «ابیزهونووتس : ابور كي جواو ,«ایور» كي

 لک هیاتمپ «۸ر۵هرد
 یاهدنالم.مرگبآ ی اهتشط , نانزانهرب یاهوزاب ۰ موتکمفرود ناب تسا یروبع

 هتخانعزاب اجنیا رد مامت.درک مامشتسا ناوتیم هک ار نان احیا

 ةوفن نآ دد ءاگن هک تسا یلاملظ یایند كي رادوک كول - ناژ یایند
 كيداس طقفیلذتپم روطب ,دنشابدب دنهاوخب توچ» شتیبخ نانامرهق . دنکیمت
 .دریگیم دوشیار اهه-ددم درگ اش مسینوراكيیالجیب كنرینامسج قشع.دنتسه
 تبحص«یدبا تقیقح زا اماب ,دوشیم هتشاذگ مح یولهپ هک عوضومو «نتم» اما

 ا:یعوتصمو لذتبم : تسا مه ردو هدینچیپ لاح نیعرد نیچ همه : دن
 نیااب «ا

 اهرتامز ,
 :ذ » : دنناسریم ما هبا لحارم هباردوخ . وا زا عافد یارپ شت امفادم
 كيسالک یاهنک شفک نیشناجهک اههاگ رذگ رد یتیاهههجاوم

 نیک" دلها و :وروش  مجاب.اهازانوسزپ + رعوشیم .هب نجت لب اف مین
 و ؛ دیآیم دوجوب لمعرد تنودخ یرادقم و - تکارش نودب و,مهنتخاثه نودب

 :ناشیارابرد رثا رد هتفر تسدزآ یاهورین زا یرا
 هتسد» ملیف دافتنا -امنیس ودیاک- «.دنعالطایب نآ زا نانآا كيرههک ار هچنآ
 - ناتنب.ز «دناکادج

 هرگو تشوت ناسآ ناوتبیبلیف نیتچ یود هک دناب تحس یلیخ مه هیاش
 .تساجنیال

 .هدحیق» هب ادرف یاملیم ی

 دن زومایپامب دنتسن تب

 اینجا «یرظن یسررب» زا
0 





 هاگنود و مشجو
 هب و . تشاد جایتحا یلک یسکداس كيب هصالخ روطب , شوگرسخ زا رتش

 تخاد دهاوخ
 هفیظو , یرشب ًانایروم انال یکدرسفاو , یمتا هگرزب تشجواب ربآرب

 ریواصت نتفایزاب « تسا ریواصتب كادوک هاکن ةداس نوسفا ندیشخب نانادرگ راک
 دیاب . دنزاسب ارتدامء , ناشیارو زا هک ینامدقم و ء زیگنارب ساسحا , ینهذ
 دنروآیم زاب «راهب» هب ار ءزبس» رگا دنوش تیامح ناتادرگراک

 ءابتشا « هثورد وئیمه اب ار «یکدوک» , ام «فلّم» ناوج یامنیس یلو
 دنراد غوبت اههچب مامت » : « وتکوکناژ» فی هکیلاح رد ؛ تسا هدرک
 2 « هثوردونیمزا

 نیاندروآ تسدب یارب : دنکیربهر ار ایند دناوتیم یگابیزتردق ۰ اهنت
 همه تدیدب رداق هکیمشچ اب , لیف مارآشور اب , تفر اهنآ فرطب دیاب اهورین

 فوحییارب . درگنب « تسا رابیلوا یارب هکنآ نوچ ارزیچره
 ءمدرمةنکمه دادعتنی ندنادنخ و نتشاداورکفب « ندرک دعاقتم : ندروآ
 هاب نیچ

 «یاسحا؛هبات تسا جایتحا «شوه»هب رتمک
 ماست ٌهجیتن و یواح هک هوییگیئول» زا یلوتلقن اب اد بلطم مهاوخیم

 یروتتهبجایتحاهن راکنیا یارب ۰ دن امهفاد یئابیز دیاب» «منک مامت تسا ثحب نیا
 تسینیجایتحا زیچجیهب ۰ قیوشتهبهن صوصخب و , هیمالعاهبهن : هسردمپهن

 حعف:تعدبو ودیجت یگژات رد ار زینچهمه نآ اب هک, لماک «یعالطایپ» نامهپ رکم
 هکنیا ات , دهدب ناکت ار هتفخ تقیقح , نارکید یعالطایب رد هکشيا ات « درک
 « . هنزب كمشچ یاهراتس و هشخردب یتمالع بش رد

 .دنسرخ نژیپ : همجرت

۶۲ 





 هیلاواک نل آ ابوگتفگ
 «ر گنایصع» ملیف نادرگ راک

 دسوت هک ایلدرد «رگنایص» ملی شان
 دن اسانشاران اوت و ناوجزاسلبف كي ,دششخپ رب امن ودلگ ورتم
 بومجموالیوط ملينل وا «ملفياهک دوب بلوک ؟دواو
 «هریزجرددربن» هب موسوم هاتوکملفكي نآذا لبقو ,دوشم
 « لامیلول » رابتسد زین «قانع»ملیفرد یا: ..دوب هخاس

 . دنکیم نشوراردوخ راک یلصا طونخیو وتف" نیارد,دوب

 دیار نآ





 هیلاواک نلآاب وگتفگ

 ؟دیاهدرک باختنا نتم یاربا
 :تسامداستقیاس كي یطاخب طف -

 خیدات یناسیل یارپ تویروس رد نم
 هشيمهیمجو درف نیب ُهطبارو,ماهدرک رک
 .تسا هدرک پلجایم

 كيتامارد یانغ نمرظنب هلتسمن
 « خیرات و درق نم دمآ-وستقر .دراد
 ریثاتنسکود یلیخ هکتسا یزیچ دیاش

 ..دراد رکنایمع نم هدوخ یاجب

 وا ای نم.. مزاسب نولدنلآ اب یملیق
 نمکارب اد شیکدتژ واو ؛مدرکتیحص
 نمکارپ هجوت لپاق تکنو .درکفیرعت
 لاس هس لوط رد وا هکدوب یاهرود ثآ
 دوخب , مک مک .دوب هدنارنگ نیچودنهرد
 تدش كيدزت یارب هار ییرتهب هک تفگ
 وایکدنز تالاحزا هدافتسا ,رکیزای هب
 هب نه ..تسا ناتسادكی نتشوت یارب
 مدرکیم رکفو مداد هقالع ناکشییرتع
 زا ییفب یرگید یزاب , اهتآیارب هک
 .تسا لکشم ,دنته دوخ هچنآ

 متشاد قیاقتح لمک یرس كي نم
 مداذکب مارتحا اهت اب تسیابیم هک
 قیاقح و هژانوسرپ قیاقح ءوا قیاقح
 تخاسآرناتسادنیامو,دوب لک كينيا.مدوخ

 لکشسرودرد هتفرگ اچ نامز رد یبا
 145 رد هسنارق یرییکعو
 | بیجع یلیخ عوضوم نیا

 ۱951 لاسروزیت «هریزچرد دربت»
 اعلوش راچد نم هک دیاش ..دتفیم قافتا
 هدود نیا ربارب دد یصاخ تاناجیعو
 ردیدایژ تدمنم .هتشذگ نيازا .ماهدوب
 سیاو «ماهدرک یگدنز یلامش یاقیرقآ
 ساسح ناب رایسب نم هک تسا ینیمزرس
 مياهملیف لاور نم هک تساروطنیا .متس
 یخیدات دوطب « یسایس روطب هن یکاءاد
 لیمكي السا هلثسم"نيا .محديم حیضوت
 هراب رد .ملیف كي نتخاس یارب تک رس
 طقف + تسین هدیا كي هرابردو مت كي

 تادرگ راکكيدروخرب
 رو هک ینادرگراک

 كي نيب طایترا عون
 یلیخت زاتوسرپ كي

 ءوالمب

 دوجنوروتت ی هرکس ایصهدد
 هدینش اش زا منکیم رکف اما: دداد
 رد دریث» دد هک مشاپ
 - کوزاب + تسا یلصا دوجوم





 هیلازاک نلآاب ی وگتفگ

 یعون «هریزجرددربثرد.تسا تسرد-
 یتیشكی ناونمب کو زاب یارب یواکجنک
 كي نا دراد دوجو , كانتنحو
 اونمب نیئچمهو « یمیج یئیش
 دوجوامز نیا رد هک یصاخ رسانمب هک

 فارطا رد .. دراد یکتسپاو +
 نیا و : متخاس ناتساد كي نم ؛ اوزاب
 یک: مدرک حرطم دوش یارب ار اهلاوم

 یملیف. مزاسب یملیف , متخانتیم بوخ
 روا یلیق یاهشقن اپ هک

 هیرجت , میروآیم دوجوب , میداد تسود
 سیتورا زا هزاددا نامهب و , مينکیم

 . یسایس یاهدیا زا هک مینکيم ءداقن
 هکدیاب و ؛ دوشیم یکدنژ زا یتمسق

 ددادتیمها نمکاربهن آ. دشاب روطنیا
 رد » ملیف ود نیا ذا كيچيه هک تسنپا
 و ؛ هناهدوبن یمهبم یاهدیا ؛ زاغآ

 , دشهکیزیچره شیامن روظنم
 یصخش هعاهتساوخ زا هکلپ .

 ًلئسب هکتیا یارسب . دناهدمآ دوجوپ
 دد ار «نیکمتوی» الثم ؛ میدرگ رب یئیش
 رد هک تسا یملیق نیا . مسیریکب رظن
 هکت كي یور رب : دوخ یزک سم ةدیا
 « دنلولیم نآیور رب اهمرک هک تشوک
 نایامن» هاکدنچهنالپ نیا ۰ دداددارق
 لیکشتارلیف دوتکتیش دآعقاوردودوشیم
 «یلمعیلیخ رظن كينم مهدیاش . دهدیم
 هتشاد تاساسحا ةراب رد یئاکتا و ینیع
 یملیف هکسریعن نم رکفپ نگه . مشاب
 ؛ ققع ای ؛ راختفا « تداسح هداپ رد

 همکایتعپسج یعون هبلدبم درف ای یثی
 هدش هدنکارب ژیچ نارازسه زا بکر م
 الاحوپیاهدرکیح البق ارنیا هک. تسا
 « مپ .. تسا هتفرگدوخب لکش ناهکات
 و مینکيم یط ار یتامدقم تانایرج نیا
 ملیف كي تسانکمم مدآ .میسریم ملیفهب
 یورفهب نابایخ رد هکنیا یارب دژاسپ
 هادژرط هکشیا یارب و , تسا هدروخرپ
 رد نوسفآ یمون ؛ شندرک هات و نتفد
 ؛نیاربانب . تسا هدروآ دوجوب مدآ

 رد یئا هزار و , دراد یگتسب یزیچهب





 هیلاواک نلآاب ی وگتفگ

 زا اراهنآ ,مک مک .دناوتیم مدآ هک. تسنآ
 زا و هتک فشک و دروآ ردهیاس
 امت

 . گوش . یگادتیا یتیش یلو 8
 عوصمرد یاهچ رد هچ » غورش یابحا

 !راهزیچ دیًیمن مشوخ نم
 .دنیوکی دنهآ وخیمن هک مراداویزیج نتفگب
 « تسین كيلويمس یابی كي « کوناب

 "7 كي لصاح - تسا تردم
 و . تسا تفارظاب نتشک

 یترقدییخ یماظتلاستسادرومكي
 كتات ندرک رجفتمزادشاب ترابعهک ,دراد
 لیدبت ناهک ات , یماظتریغ ترومب اما
 . دوشیم یوق یلیخ ةرجفنم ةدام كيپ
 كي کوزاب هکیلاح رد یپ
 رورتو تیانج یارپ و هدراد شترا رد
 « دوریمراکب نسین اهیماظن ریغ دزن رد
 .ددرگیم زیکناتفگش یعیش كيب لیدیت
 .تسنم هجوت دروم هک سیزیچ نیا
 مينکمیظع اد نآ یئاناوت هک تسین
 بوخ , داد ناشن ارنآ یاج دیاب طقق
 ء دن ایام ار شسیناکم ,درکش حیرشت

 التم 1
 هب نکرح هک ناوج نز , ملیق رد یتق
 .دنکیم ادیپ ۳ ؛هدزن تسو یاهحلسا
 امخ
 و] نوچ و .دهدیم یمیختت ارنآتردق
 « دسانشیم اد دوخ یهوش نشخ رتک اراک
 وا ۰ تسازکررم «حالس نیا هک ییمرد
 تسو نآب یصاخ تروصپ
 نوا لاح نع

 زا یضمب هیاش . درادیمرب شناتشکتا

 :دننک ی حیسج ٌةنحص كي ارهتحم نیا
 هتخاس روظنم نسیا یارب هجوچیهب اما

 هشیپ رتعءارب یدایر
 حرط اد وا یزاب هتوکچ . دیتسه لئاق

 هشیپرثه یاربیدا یژتیمها نم
 مدرم نسیا هکنآل وا .تلعود هب .ملئاق
 رکف امش هک اریلاهزبچ هیاب هکدنتس
 چیه اهآ نودب . دنهد مت ,دیاهدرک

 و یجراخ لکش اعنآ .درادن دوجو زیچ



 ,دنتسه یمل لباقریغ یئاه زیچ یئرم
 هک تسنآ مود ۰ دراد دوجو نه رد هک
 تیپ تی یودربنادرک راکكي یئاناوت
 هشیپرنهكیناوتیبن .تسا چیه لمع رد
 زچ .دومن لدیم ار وا و هدرکضوع از
 کنن اوتیمن یزیچ : تسه وا هچنآ
 «تخاتش ار اهنآ دیاب ؛ نیاربانب .درک
 یواکجتک یور زا و لسیم یود ذا

 یعیبط الماک یاسا كي زا نم نیاربانب
 ...مکم عورش

 هدیسر نم رظنپ ؛ نیادوجو اب ۵
 .زا دنکیارب ششوک ی یهاگ هک
 :یزاب ناجی كي لثم ؛دراد دوجو
 هدیشک هچرد اهتنم كي یوسب هک یزیچ

 نمب _نئاهزیچ هتیمه « مدرکیم راک
 .دوب تالاب یلیخ ژاب هک درک یم داهنشیپ
 رد وا
 زآ .دناد
 :دعهک تسا لیامو .دنزیم فرح دب
 نم ظنب و ...دهد ناشن تاکرح اب اد
 تخم ماهتفسق نیرواه هرگن ایضع# دو
 صوصخی ,تاساسحا هک هنتسه یئاه
 «یننآ ایامن اهتسژ ًالیسوب

 .مود تمسق ,رکید ترابعب -

 نیح رد وا تکوح ! هلپ ,هآ -
 !ریذ ؛دوب بلاج یلیخ نیا و , ترفاسم
 یزاب قیرطنیاب هاههتیپرنح :هنارفدد
 یتمی تیققوم ء هنئارف رد . دننکیمن
 لباق هک اشیا ربهر و ...ندوب یمیبط
 هب هک :تسا «ودنوملب» - تسا نیت
 وا هک .دهدیم ار ساسحا نیا یجاشامت
 دوخلزنمنیل اپهک ی اهفاکیدورولاحدد اد
 یعیبط لابندب مه نم , دنیبیم : تسوا
 یتعیبط عون نآ اسما , متسه ثدوب
 هچنآ.دشابهتشذک یفاسزا راب نیدنچهک
 تسا یثاهملیف نتخاس ,مرادتسود نم
 یزابرد مسیلائر زا الماکنم نآ رد هک

 هک مراد تسود نم . منکر ارف مناوتب
 كي مامت یتحای « تاساسحا ,تاناجیح
 ناثتتدب تاک ح هلیسوب اریئاورٌنحص
 دوجویاهملاکمرکید تروصتیارد . مهدب
 ًاببط .ادص یرادقمرکم ؛تشاد دهاوخن
 زرط نینچ دد یاهدمع مهس زین صقر
 مدآ هوالمب . امتیسرد اما ,دراد ینایپ
 اراضف دناوتیم
 ءایشاننچمه دهن ۱ ارهاگنو «دنک
 تین لیچ هه داود

 نت اتفرک ماری اسب یلنخ و ۳
 تشاد تیمها یلیخ نیانم یاب اما
 ید استیل تسیل اثرعیاپ كيتبلا
 نوت تلاوت رد اردوخ نامسنایهک تسا
 زا هنحم نیا اما . دنکیم دیدجت
 نیاو« دشکیم لوط .تسیابیمدک هچنآ
 تاساسحا یرس كي نیبم طقفنم یارب

 هتحص نیا دد ملیف امت .تسا یئاهلتو
 نیا نتخاسب |یمهک هچنآ مامت «تسه
 كچوک یناکس نیادد «درک راداو ملیف
 هیع ۰ دراد دوجو یاهقیقد راهچاپ هب
 حسیرشت رظن هطقنزا .تسهنآ رد نیچ
 كينکت ماجنا رظن هطقن زاو ,یساسحا
 نآردهک تسا یسناکسنیاو .. كيععساو

۷ 



 هیلاواک نلآابیئ وگتتفگ

 و .. دراد دوجو ادسو تاکرسح طقف
 ینشوراب مدرم ثآ رد هک یئاههملاکم
 + دننکیم فیصوت ار دوخ یاهتیبقوم
 مدآ ءوالمب ۰ تسیئنم هجوت دروم الصا
 نم .. ندیم نارگید ةرابرد مک یلیخ
 یدایز تفد اب هک منکیم یشاد ار دوخ
 : مثک هاگن اراهمدآ نامشچو :ار تاکرح

 نارگاامتب منکیم شتوک ,نآ لب اقمردو
 نم ایارب«رکتایصع».دنتسهیک متامهفب
 و ... تسا كيروئنوک رایسب ملیف كي

 ءمک رایسبهک تسا یملیفتلع نمهپ دی
 . دنکیم یضاد اد یوسنارف یچاشامت
۷ 

 ناتساد,تسا یمیدق یلیخیلصامت هوالعب
 .دنکیمتمجارمشاهناضب هک تسا یدرم
 تروصندید طاخبار ترفاسم نيا وا و
 « دیاییم زاب نایاپ رد هک یاهچبنیا
 یدوجو تلع نیا و ؛ دهدیم ماجنا
 رتخد . ًانمش . تسا ناتساد نیا
 یزاب اد ژانوسرپ نیا شقن نم
 .دنکیم

 دن کیم داریا ملیف نایاب نیاب ۵
 .تسایعونصم یمک و ,یکتخاس یمک هک

 دوجورازه رد كي قافتا ًاملسم -
 ندیسر ماگسنهب تسرد وا هک ؛ دراد
 میتادیم بوخ اسا  دریمیم شاهناخب
 تشاوت دهاوخن یدایز تدم وا هک
 ,هدیسر اهتناب .تساهنت وا ..دنامب هدنز
 ندیسر یوژرآ طقف نیا و . تسا هتسخ

 , دنکیه كمك ار وا هک ,تسا فده هب
 .دنارپ بقمپ ار هرم ات

 ؛تابلاتو 6
 نابت هک تسا یدرف «اموت» -

 دو هکدوب نیا هلثسم نه .درادن یماخ
 بیت رتءوک ناژ» قافتاب نم هک یکول اید
 ام . دشاب هدیوج و هاتوک ؛تالمج مداد
 میدرکفثح ار مهم تاملک مامت لمعرد
 اب و ؛ دزاسیم هلمج تددنب یلیخ وا
 ؛درویمنابنبیف رخ مالماکتالمج هکشیا
 .تسیابیم -تسا تفافک» ؛لعم
 اس هلمجكينيا «:..تسا شهب یلیخ
 .تسا یداع هد

 فیرعت ارشیگدنذ وا یتقو اما

 یزیچ هتسبهتکش روسطب نجب
 .دروآیمن نابزب

 متید عونکی تالمچ دد اما ,هلپ -
 .دراد دوجو

 اما .تسا تسرد یدح ات : هلب 8
 «ندزفرح.تسا یئابرلد ةهنحص

 كيتورا یامرک هکت آیا
 نیا

 «تسا بی یفیعون



 ,نتنک زاسب 8
 .دنادب شدوخ هکنآنودب .دوش یلوتسم
 :دادکنعآ تروسپ اموت تالمج
 تیبرت شمک هک یماداشا منکيمرکف نه
 ستمک .دننکیم یفرحرپ رتمک هدناهش
 رابهد یاربدیاش .دنزادربیم یفارح هب
 دی ایمدوجوبیتاظحل ,ناشیک دنز لوطرد
 قوفام یاهزیچ نتفگ نودب ناشیا هک

 هلتسم نسیا
 دزیخیم ایب یدرف ,دتفایم قافتا هاگهگ
 ادیمن نم ؛ یرایب و
 هد لوط رد و « یتربق
 . دنکیم داجیا امش رد میظع ناجیه
 ز ظحل اهنت هظحل نيا .ملیف رد
 رخرخوا تاقوا ٌةیقب .تسا اموت
 جن ,ملیف کید ساتس كي زا

 نییاب ار وا امت هنوکچاما 8
 هدیدن اشک لاحو عضو

 كي نیب یاموگتنگ , دینادیم -
 رظن زا ًاعقاو هشيپرثه كي و تادرگراک
 الثم . دنتسه هدننک دیما ان « یگداس

 مطب ب نهایت شنا ام
 -ِ هدیمخ رتمک یاهای و ,تسا
 و هلاپ داتما اهنیا
 :متید ندروآ تسپ یارب .تسا صاقر
 ار اهراک دی , تدم لوط رد
 اهتت نسیا ::دهد ماجنا یکیزیف روط
 وا ار هیقب . تسا مهم هک تسا یزیچ
 اک . تسا هدناوخ ار ویراتس «دنادیم
 هک دنراد دوجو یئاهنادرگ
 .دننکرمنتبحص هشیپرته اب یسانشناور
 كي هک ؛هدرکیزاب یردقب هشيپ نه كي
 دداداهتلاح نایبذا یداد رارق لودج
 متخ زا ای ,تداسح زا یساخ یا وا
 ثوکانوک یاهژانودرپ زا وا . دراد
 بنا
 درب نایمزآ
 دن دزگزب نگزات
 سن لگلثم یمکوآهوالمپ .دیایپ ها

 ار اهتیا مامت دیاب . تسا هدع
 تلاحپ اروا هرایود و تشا

 اد دوخ نی وا ا

 اد وا هذادنا نآ دیاسپ شقن « تسا
 يباخ دامج تلاح زا ات دنک یرایب
 هوش

۷۳ 



 :منکینلقتنع هکر یتداوخ مامت لآات عرووع
 یحار اهنآهکنیا ای و ماهتسیز اهنآ رد هیلا واکن ل + ی ویگن

 راک ؛هریزجلا گنج ریاربدد ۰ ماهدرک
 تیمقوم كي رد نزذ كي نداد ناشن نم
 ردهک یزوشکر زج ندوب : ذوب كلانتشحو
 و ؛ تسا یرگید روشکاب هگنچ لاح
 تانمشد زاعافد , تقیقح وتلادعرطاخب
 ینزریوصتنیا . نتفریذپ ار دوخروشک
 تي رد دوخ یلش تالافتشا اب هک تسا
 باختن هک. دریگیم رارقینارحبتیعقوم
 ااکشم مامت رپ هوالع هک و . دنکیم
 آغرلع دریکیم میمصت ,شایاهفرح
 .دنکیم ادج ارودنآ یسایس رظنزا هک
 .محرت ۵ هک مجرت آپ هک نکن [نب
 دروآ

 یجاغامت هکهجنآبامش ایآ یلو8
 کف . دنکیم طابتتسا هثداحنیا زا
 نآسب هک دیاهدرک رکف ایآ : دیاهدرک
 ز دیهدب تلاحكي

 ملیفكي من اوتیمن نمهک یاهظحل زا -
 تمسق نآ رد هک , مژاسب هتعاس داهچ
 زا « معد ناشناد زیچهمهزا یگرزب
 .چ سکعدنچزجب هریزجلا هک یاهظحل

 نمب هک یریوصت نوب . مثک
 باختنا ار ات هد نم , دندرکداهنشیپ

 ایدیاب ؛تسا لات یطخ نیا. مدرک  دوشیم دداو هار نیا زا نادرگ راک
 5 3 چیه . دنکیم ار هزره یاهفلع مکم کو
 كي هسک تسین نیا زا رتلانتشحوزیچ
 هکلپ , منکلیلجتوا زا ای مششبب رابیما تفت شییدوخ اشیپ.د» زا نادرگ راک

 ؛ ماهداد تاشن ار یمیبط فررحکی لیقف . دنددآ تفحولاحنیعرد وزیکناروشاهنآ
 اد یلاها نمیتقو . دوب نانچ ًابقاو هک یددک ماعتارلیفكي امشیتقودکنیا ینمی ۳9 1 دیدرک مامتاریلیفكي امشیتقوهکنیا ینب
 نم  ماهدرک تقد اسقاو . عديم نایز دیشب منادیمت اد صاعفا یب طابترا نم
 : ماهدرک دیدجت هخاش هس رد اد هلئسم ةطبار زا

 هدیبچنآبهنادیماات درمریپهک هدرماخاش ..دابود لقادح اب . اهنیا مامت 8
 لوبمسكي نیا هک )درادنیئاونشو .تسا  تیعقومكيیلوگ زابیوسب ارامش « رارکت
 هدنز دهاوشیم هدش یتمیقرهب « ( تسا اسب اس طابترا . تسا هدرب یخیرات
 فرسناوج رتخو هک لاعف خام .دنامب هه انا ام
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 نیاب.شخب هکداذآ تشهنهرخالابوتسنآ
 یحیحم ها دیک منکیمرکف نم بیترت
 . ماهداد هئارا مدرمپ
 رد اشز درم تآز دراددوجو یمرآهج
 ددا» ملیف نسم یتقو . تسا نامتراپآ
 «مدادشیامن .دندوبنآ ردلاها هکيتلاس
 اهنآ و . دنادنخ یلیخار اهن آ.دمجه
 لاحشوخ ,دننیبیم اردوخ روشک هکشیازآ

 وعرتخ

 نآ دمج اهنآ هک یاهظحل اما «هندوب
 رپ یکوش هکدوبنآ لتم
 .دوخهک دوب نآ لثمو , ۰

 هدندید اروم
 دراو اشیا
 تل احاهنآ ملیف یقبامرد.دن هتشک اراهنآ
 لیف یسکید و + دنتشاد فلامو یعافد
 ملیف یتقو نم و .دندرکیمن بیقعت ارم
 سد ار عوضوم نیا , متخابیم ار
 سمل ار یثداوح ملیف هوالمب . مدزیم
 + دنتسه كيدزن اهرصعپ امامت هک دنکیم
 زجبهکنیاب دنراد شیارگ رتشیپ مدرمو

 فرظرد اما .
 یخیدات ماردو یدرف مارد لاس هدزناپ
 یضعب مدرم العف .تفای دنهاوخ لداعت
 .دننکیم هکر زب ارتآو ادجار تایئزج
 یزیوآ تسد هب لیدبت ملیف هک تسيا
 زا دنماوخیم هک یئاهنآ یارب ,دوشیم
 . دننک تبحص :یرگیدزیچ

 اش فرط زا یمیمصت هنوکجیح#
 ناینیتنرت ژانوسرپوداب هک تشادندوجو

 هننیبنک یمایس ةبنج

 رد ار توافتم لمسلایکع ود « نولدو
 ودیهدب ناغت همقاو كيربارب

 نیاطا هرکس کف مین
 ناینیتنرتزانوسرپ .دداددوجو اهتوافت
 هرخالاب و, یماظنریغ كي ءاوژرو كي
 نایب یاب وا .تسا یمایسزرابم كي
 لموتمنشخ یاهتسزوتاکرحهب شرف
 + تسیا عیاقو ینابرق كي نولد .دوشیم
 . تسا هناکنیب دیسن جوداب ًاقلطموا اما
 ال یجوباب :تسارودزم كي هقاوردوا
 یاداد ضوع رد اما .دنب رظفازا یلاغ
 ینک وا ۰ .تسا *هیرس یاهشتکاو
 کاپ دری الا هک دنگم سخت مت بله
 وا تواضقاما ,تسسا هدش مامت یارجام
 زعسآ عیهالمع زیست :توا وخ-هرابوو
 نویژسل رد ات دوبروطنیادیابهواعبو
 یاه كنچ رد اع و .دوب زابرس یجراخ
 ءاگآ انكي نولد .درک تک شیتامعتسم
 توافتنیاو ,تسا هاگآكي ناینیتنرتو

 .تسا ز

 كنید هوا
 .دداد دوجو یانگدوک زیج

 یار تم دز اروم سرای
 نشوخیلبخ هک هدوبیکچب هرودکی یاراد
 و یریپ هک دنکیمرکفواو .تسوا دنیآ
 مامت .درب دهاوخ نیزااد هدودنیا ؛نس
 هدیچیپ یمک» هنهک یمک یابه زیچ
 زا یاس. ینارگومدلتم .لکشم مک
 .|نیمهمهاهنزاب .دنتسه هدنهد لزنت
 ,قیاطت:هدیچیب تینقومابیتخسوا
 ولد ژانوسرپ .دنکیم هیزجت هک تسئیا
 هسوسوهسایودوا .تسا هدیچیپ رتمک یلیخ
 فاطاردوایگدنز مامتو ,دراد یئادتبا
 ًبط , یو ابو طباور.دخیم نآ

 م رولطچ .تسا هد
 نیآ .دآیپ رانک لئوتکلتنا كي لی

 هدرکن ینیب شیپ وا هک تسا یلکشم

 لس یطباور نینچ یارسب و« تسا
 هچنآ اب , لنش بحاص نز كي . تسین
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 درادن یطایتراچیه ؛دنکیم رکف اینژاوا
 یورزادنکیم كمکنزبوا ۰ نیادوجواب
 «دیامتیم كمکاد وا زین نذ و« مخرت

 , محوت نیا زا و . محرت یطاخ
 دلوتم قشع یاه هناوج هکلپ .

 ردودیم
 رب روطنا امت هیوا ملف ودزا 6

 ینونک ی اهارجامو اهتیقفوم هب هک دیآیم
 یاهوبراتسایآ.دیراد شیارگ :زورءژومو
 ناترکف رد ارنآ حرط هک, امش ةدنیآ
 دهاوخلاور نیمه رد مه زاب , دیاهتخیر
 ؟دوب

 + یرکید ملیف متساوخیم نمس
 نیموس هک مزاسب : ود نیا اب توافتم
 هکتسا ۱۹۶۱ لاس نسیا زا تیضو
 تانآ رد« رگن ایصع»و«ءرپ زجردد ربن»
 قافتا ءریزجلا رد ارجام نیا , دتفایم
 ,هگنجگرابردهت و « ارصصرو . داتفایم
 واهیریازجلا نب طباو راب رد هکلپ
 تناررکهدرکتتهک مدیسرق اما .اهیفاپورآ
 .ماهتشاذگ رانک ار هژوس نیا العف و ؛دوش
 مهاوخ ۱۹۳۰ نز كي ةراب رد یملیف
 یعون و , باتسج ناتساد كي.تخاس
 زابدوخراکریسم رومهاوخیم هک «زتنارپ»
 تسود»نامر زا یسابتقا ملیف نیا . ملک
 دهاوخ رعاش «هلوت.ژ.پ» رثا < نت نم

 ار

 مهاوخرب خیرا

 اب دد یملیق هک مراد وژرآالثم
 یف» ةراب رایمزاسب اه«لک ؛هگنج
 ییتل و

 هنوکچ ناترظنب اهلگ هگنج
 ؟تسا

 اها.ماهدرکن رکقنآبالمکعقاو روس
 ایم هدیفخ ۰. یکددلد حق مو وک نیا
 یزیچ المع اه اولک...تسا هدرکهکوش
 یهافتاهتآطابترا هنوگه و دنتشونیمن

۷۹ 

 دوخ ناریمایپ «یکیروئژ نسدو» .دوب

 . دندشیم نشود و قیقد هجیتن رد هک
 كي دیاب , ملیف كي نتخاس رد یلک وطب
 هروسناس تلعپ ه , ار ینیشن بقع عون
 ۳3 رظن رد یچاشامت تعامج رطاخب هکلپ

 اد راک نیا « یگنایع + رد 8
 ودیاهدرک

 نمدنیآ شوخ رگتایصعرد هچن آر
 یثایقارفج تلاح عونکی هک تسنآ تسا

 كيم یناکس نیرخآ و نلوا
 رد .تسادیشروخ هک دنراد 4

 بشدد ینالوط ترفاسم ؛تسا بش,طسو
 هک .دراددوجو یدیشدوخ ,زاغآ رد .تسا

 نایایدد .دزییماراهکنس هک هدنازوسیم
 تمیبطكیدجوم هک تسایرکید دیشروخ
 دو ارهدوجوپ ارفلمهک :وورگیم راشس

 . دراد
 هچو

 ژاولمم ژانوسرپ « نیلوا رد ...ار لصو
 .تساهدرم واد نیرخآ ددو,تسا یکدنز

 مهمو مزال یچاشامتیاب ار اهزیچ نیا
 وخ ریسپ اما, مادیبت

 راهچنوبزیولتو امنیمامف ۰ دریگماجنا
 رد ..دننکیم هضرع لاس ردشیامن رازه

 بپ زاشیب مدرم
 یاجیو تشوت دنهاوخت همان یگید :دش
 :هاوخ مهیارب كچوک یاح ملیف نآ
 همه تمارداق , یوصت اریذ . داتسرف
 زوتحام هدیمک رواب . هنک نایب اد زیچ
 - میام هیتوکی ِح



)۱۱۳۳ - ۱۶۱ 



 رد

 امنیس «نی ریش» ةجخب رات

۱ 
 نرقنایاپ نیا رد

 نآرب ناوعیم هک هدزون
 درومشپ امن -ددوخ غیدد
 تفاک»:موسهجوت و هقالع

 و كچوک یاهیداپ آفطع
 هیت راک »فطعًاطقنو مانمک

۷ 

 رول ید

 دیتالداب-رب ی

 ,دنووب یندشن
 راعزا دی همیج یابش
 رپ راک



 و بیجع نامژ آق هک ..ناجیهبتیجسید لو
 نیللاح رهب؛دوب هدونشان . فم ار یاهدرتف و هدمآ

 نیئاپ اب ار یئامزآتخب  دندیدیم یرد تشپ هتسب
 ءدنفریتییم اههلیزا نتفر اب ناشیا سس یالاب هک
 ریز هب هک یکتت یاهلپ . ترابعنیا , تشردفورح

 میت ین : دشیم هدناوخ آب
 راک نیا هک قاطا  .ریمولفارگوت امنیس

 هدوب هدش مداد صاصتخا  ابیسیلپ ءاهنآیولج
 نلاسدیدم یاهتمالبقو-  لاحرد,دیفس یاهشکتسد
 یدنهنلاس .دوبدرایلیب  هدیددرمریپ كي یئامتعاد
 ..يربتکد قو نم نومهم :تثاد مان .دشیم

 هک دوب یفینصت نیا
 دن اوخیم«لویام»

 یرادقم زا اهراوید یدرم . رد كيدزن
 هطاحا :مهبم نشاقت حرط  ,شفپ اوبهمانن ب تزوسع
 نئزت «لخندنچنب هدش شیامن كي لوق و درکیم
 تکسینیدادمتو دوب هدش  «هدشنهدیدننآ یظن نگر ه»
 راوید یب .ددوخیم مشچب :دادیم اد

 هدرپ : نلاس یئاهتنا  اهمناخ , دیئامرفبس
 کكيرفس یگرزیدب یدیفس  بیاجع دیئ یب . نایافآ

 .دششوماخ غارچناهگان _ ۵ کهدینک اشامتار سند هتسجرب خیدا ۳ شو دن تداعی 1 9 هچب :تویل لها ییمول ناردارب «سنک فا » خیرات رد
 تو 0 7. ای] اپ هاب یاینج

 دنامر ای سان زا شیپ
 :هرودکی تاحییفت عن[

 دهاب ها
 ۱۸۹۵ ریماسد ۸

 یتخسپهک روتک ژورپ كيو . .دیئامرفبادشبولتمهگ رم ی
 ؛دوبدشنازیم نارکارب  نییا , نایاقآ و اه ناخ . نیاسب یک ماگنه ثآ رد
 جراخروالبقهکار یتاملک  اریندشن شومارف شیامت .درکن هجوت عوضوم

 هدرپ ربهدوب هدش هدناوخ تسیپوگنارف كي اب طقف  دعب نآ رد دنیوکیم
 فارگوت امئیس :هئایامت !دینیببیهاش . نیمز سیذ رد « سهظ زا
 :ریفول :هاگشند» :تنگینفاورم شیت رد «فاک - نایک »
 ریدم# نیلمژرژ » تسوگ وا نایاقآیعارتخا . هچوک و «نیسویا» راولوپ
 ردهک «ینیدوهربور»رث آلت  عمجناکما « ریمولیئول و". هذوسما هک-«بیرکسا»
 حس نایچاشامت نیا نيب . كارحتم یاهسکع یروآ . «یل-نگاو» رتافد لحم
 روطنیا :تشادروضح هدش  یتاکرحمامتو هعاسلا قلخ  ویسسدشابیم «كوک »یاه
 : تسا هتشون  تدم كي لوط رد هک ار ات دنتشاد روذح رفن جنپ
 هدرپ كي رپ .» ماکشهبهرابود .هدشهیهت نامز دد كنارف كي تخادرپاب

 : هظحلدنچ یطو ,كچوک  ؛نیودمروضحرد ,شیامن . ؟فارکوت امنیس»
 هک تکرحیب ریوصت كي . هدرپ یب اد دوخ ریواصت

 نادسیم هند .نافن 4 دهیم, دننکیم سکعنج ی
 شقن هدوبنویل «دوکلب»  دیمهفیمن بوخ یبک اههراولونپ» لوط رد هک
 هعقگ  هچنآ زا روظنم دندرکیم یدرکلو

 مددوآ تسدب ینامز طقف كيرحتاما.تسیچ ,دوشیم
 ثاشن یارب »۰ میوکبات  فارگوتامنیسهملکزامدش . دیع ماگنهب صوصخب ار

۷۹ 

 : بچمتسیوودحات



 لاجنجهک تسا نیمه ثداد
 نیا نم .دناهتخادنا ءار

 مداد تسا لاسو اد اهراک
 «..مهدیم ماجنا

 اد هلمج نیا ژونع
 ادا المک
 هکیلاح رد بسا كي
 دوخ لابئدپ ار یاهبارآ
 هاربام فرطب , دیشکیم
 یکیدهیاهنیشامدیپ .داتفا
 همالخ و , نارپاع دمیو
 رد.نابایخ كيدارحت مامت
 ناهد ایام, شیامن نیا

 رتالاب هدمآ تفکشبو زا
 : یفیصوتویاسحا ره زا
 . میدوب هدشلاشخ یاجرب

 ورف هی تیون دب
 نایم رد راویدكي نتخید
 دیو ,دیسرگلاخزا یجوم
 لاحرد هچب ؛نرتدورو
 ؛هنیمزردوس پوسنوروخ
 رد داب زا هک یلاهتخرد
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 جورخ - دننکرحو ناکت
 یاههناخراک زا نارگراک
 ن >الابو ریمول
 هدشیشاپبآ
 دوجوبین ایذهوبت شیامن
 دوخ زا همه و دوب هدمآ
 نیفچروطچ هک دنهیسرپیم
 اهداتفا قافتا یرمآ

 هاگتسیاب نرت دورو
 ,یلینع :ضودسج توی
 :دوب هدرک ناجیه دیلوت
 یاهدنناسرت تکرح و
 لایخ نایچاغامت . تشاد
 سیر وج هک هندزکیم
 دنهاوخ درخ ویتوموکل
 ایلاتیا «وتیورواهرد ..دش
 دد ار ملیف _هکیماکت

 : دئدادیم نا را

 داجیا یمقاو تشحو كي
 هلیلاح ردمدرم + و

 لاسح رد اد نیا
 زوم تاتو
 ب هدندیدیم دوخ
 ؛ دندیهجیم دوخ یاج زا
 کوسب ؛ رایسب دایرفابو
 دی ودیمیجورخیاهرد

 یریقفریواصت عقاورد
 ملیف ؛دوبدبشیامن «دندوب
 ینف صشاقت و دیزرلیم
 . تشاد

 ادوب یئایور هچ اما
 هدسنژ اه ژانوسرپ مامت

 خاثردداب تکرح .دندوب
 سمل لباق اهتخرد رب و
 درد نرت دود تاقبط .دوب

 + دوب بیقمتلباق نامسآ
 یگدنشخرد و شهج بآ
 هرم هک ی تایئزج .تشاد
 .دننکیمن بلج ارام هجوت

 نیحت لباقیئاههژوسولو
 .دندوب

1 
 .دوب لمع

 هک دوب اهزیچ نياو
 و ناربح ار نایچاشامت
 نیا ذاو .تخاسیم هتفیش
 ود رد یماکسنا « تریح
 «تسیهرد هدشردنم هلاقم

 تعیبط زا

 ۰ تسکیا هتسی»
 .تسیگ دنزدوخ نیا.

 زا لصاح یتکرح
 زرم زا یناکع .تساهنژ
 الاحو : درک روبع نوکس
 درادیمرب ار تک رحسکع
 رد اههاگتسد نیا یتقو
 :دریگرارق مومع سرتسد
 زا ميناوتب ام یستقو و
 نامیارسب هک یتادوجوم
 و لاسعا رد دنتسهزیزع
 یاهتژرد «ناشتکرح

 ههاوختسوزاار دوخلبلع
 « ..داد

 ۱۸۹۴ رد یگیدالاح
 زایپ «لیوراپودیرت اه»
 لصاحرابنیل وا یارب هکنآ
 4 پوکسوستوئیک » لمع
 هلچمكيرد .دیدارثوسیدا
 ون یملع

 دنناوتیم ام فالخا»
 ناشگ رزب ردام جاودزارد

 اد اهدزمان .دننکتکرش



 راک حورخ »
» 

 ؛ دنییم شیپ هک.
 اب هک ارسورع یاههکنیو
 « ناشیاهنتاس و اهلمخم
 مسجم«یداش ناگدننیرفآ
 تهدن یه تقوخ .دنوشیم
 دوب دنهاوخرتداشورتناوج
 هنوکچ هک تناد دنهاوخ
 هنوکچ ,دنتشادیمرپ مدق
 اون اشی ادصیتحودنتسی زیم
 هک اریز ,دینش دنهاوخ
 هناوتیم « فارگوتوف »
 لپمکتار ؛بوکسوتهنیک»
 «املع ءزجمم یا هدنک

 ؛ لاح نیمعرد اریذ
 لابندب « سورکلراش ۶
 هکدوب هتفگ شتایففک
 نازی زعیادص هتساوخیم»
 ۰ هتامپ ظوفحم دباات
 + نامز نیارد ءام ناردپ
 كي ناوتنپ هص ءامتیسپ

 «هنکنارگ» یامن-«هدشیشاپ ۲ نابغابد « هن اخراک زا نارگر
 .دشرازگرب اجنآرد امنیم شیابن نیلوا

 یمیدسق راکمه و تسود  ناوئمبهنودنتسی رگتیمینه
 ودردپ «ریمول ناوتنآ» یظن زا هکلپ :شیام
 اد نلاس هکیسک و ,عرتخم . یارب دوبیاهقیرط

 ار شیامن و هدرک هراجا . هن :«هگر مرب یژور
 هتشون « دوب هداد و «ندرکیئایموم هقیرطب
 میصت هکیلانک*:»تسا زد دف ییراون و تفخ
 « دنوش دراو دنتفرگیم اب هکلب , یبق كي نوکس
 جراح جو تفگخاایدززور ,یتیوامت .هتی)ییواصت
 هک میدیدیم و ؛ دندشیم هک یصاخشا و اهژانوسرپ
 هکینایانشآ اب یدوزب . .دنتسه ننژان .درف یارب
 ء«اهراواوپ »رددندوب هتسناوت ین امدوخیاههنحصابیقاورد
 دعب .دنتشکیمزاب «دنپایب رب ریمول ناردارپ هک
 یاهفمب مدرم اهرهنزا  هدراذک شیامنب نارکا
 فص :دنداتسیایم ینالوط ملیف نیدود زاو -دندوب
 «نتراموک ههچوک اتهکیئاع نارازهنوچدوخ یرادرب
 اد همادا نآرد رکید روتامآ سلکع
 :اقتسا نامه , نامز

 دراد همادا
۸ 



 زلبیتسدوم
 زمقععاو ظافتعع

 .دوب یوق ییادیدناک « زلبیتسوومهدنک
 ۶۴-۶۶ یاهلاس یزوریپ دورس ملیفنیا
 ۲ اساخیدب مادی اشاعم تسا

 ادا و کیت
 ردو. یرصب یاهرثه را ها

 نکت.. تسکزولفزوج نادرک راک اجتیا

 یتسدوم». تسا دنسپ مورم یاهناتساد و
 دج یارجام تروصب هکنآ یب « لب
 محریسب ناشکمدآ تنوم یانتملا كي
 هدومق موسوم یلاسخ جیهم یاهن اتساد

 یتاتساد « تسا رو
 جام هیهرگ و ذیمآ

 ناتدلقسک ارییاهملیف عونمحا
 دوخ ماه اعبثممه و دنکیم هرخسم تسا
 یرصبو یظقل یاهیخوشهتشراب ملیف.ار
 ردب رایتخا ةطیح زا راومناوید یزرطب
 د لوا راب اریتسدوم دوخ . دوریم
 هبزهجم » ميتيبیم نادوگ نامتخام
 لخاد ییاجرد_عقاوو فلتخم یاههیکت
 شهاک و درا ردیهاگ شیافواب خیشءاهربآ

 ۱ 6 ۱ 0 ۸ 0 ۵ ۰ 6 ٩

ً 

 هو وه

 :آ رد یهاکو داد تماق| !رحصدد
 :یزابیاهزیمزاولمم یتیر رد یللجم
 شرامشیب نادنزرقو تیوکسیب یاهیمج





 اب هک هبورخمأملقكيرد , هتفرگ
 نیلرت

 تربکالاب دد (ترآ - بآ هویشهپ ه
 از... نیوراکیلپو. دراد نکسم یهاگ
 ین ژاب)مينيب یی ژارقشعنیحردلواراب
 فدهواهلدماب هک یناتراپآ رد ؛ (تسوپ
 یزولرگا . تسا هتفایتنیز یکنر یاه
 اب و ةفان و زیت یبوک هثیطلو یک ریزاب
 ژابلغا ناسنا هک ریگسفن نانچ یتعرس
 ای یزنط لماک هوکش ادابم هکنیا سرت
 .دشابهداد تسد زا اد یرسیوصت یانع
 !ارسنآ .دورگررب بقعهبدهاوتیم ًابترم
 ًانرص همه اهنیا ؛ دوب هدرکت ینادرکراک
 ناننا سکا و . یحطس دشیم یتشخرد
 شجنس سح هک دوب كوکشمیزول هب الیق
 یصخشاظنآ نتفرگرظبردهک , دادن
 یبای) ناوتان تسعرنه قوذ نیبم هک
 یه هک تسیفاک شا نیا « تسا (هقالع
 زین اجنیا رد . دیادزباد یدیدرت هنوک

 رنو هتسهآ یزول لومعم شوواب
 بیرفکایاوززین اجنیارد .دنکی»تکر ح
 و هتک آ هیوق فاهابت ۶ بیش

۸۴ 

 هبهمه اهنیا یلو ۰ تسا هتفر راکب یرصپ
 كبس زا زیمآ هرخسم یدیلقت روظنم
 یزول ,یوک , دنادش ماجنا نتشیوخ
 مامتدد هکشیا نایباب هدوب هتفوک میمصت
 رتارفاپ شزرمزا اهاجک هتسنادیم تدم
 اد شنیدقتنم نکمطمان نیحت , هداهنیم
 هتاهاکآ یاهساک منا .دشاب هداد یرجا
 «زلپیتسدوم» یتشاچ هک شیلبق یاهملیف
 لیلد نیمه هب الا متحا دنوشیم بوم

 یروخیارش یوتزا نیب
 لیریاگ ثدش هدیفارت تفارط اب
 یرکیه ًامسجم ... تسا هرظنم نارگن
 نیئاب زا هک هاگترییالابرد مادنا ال
 یاهکتاهمهاهنیا ... دوشیم هداد ناعن
 تشلدو «اوا»

 هک یتقو ؛تسا هک یتقو ؛تسا

 ۰ یتیواکیئوم . دناههدش
 یتسدوم هدش مار یدحات و راوهبرگهچب
 ,هکنیا لیلد كي) تسین لصا
 هجیتن رد وب (دنزب فدهب اد شیاهناکیب
 یم شتسدزاار ملیفرایتخا پمتسا سن رت
 دراک وب رید)نارکیژاب ةیقبیل و . دیابد

 هدولاپ لیرب اگ تروصبیل اع یژرط هب هک
 رابیپ راکبه شقت رد كافالبور - هدش



 .دربیمتذل نارگید هکر مزا هک شیناور
 یتاظحل (...تگیرکل کییاموزوردنایره و
 ثدنسوت و یزول .دننارذگیم شوخ رایسب

 شحارط و ؛ ننوج ناویا شاویرانس
 ۳ اب , دلانودکمدراچیر
 یملیف . دنادرک قلغ هدنبیرف یبایور
 هظحل نیا ةدابرد

 رگنایصع
 ۱۲ ۱طوهاناو

 دم. هظحل نیا یاربو

 رهجوم رنع « یکنایس» ملیف 8
 دص رد دوسن هک یئامتیس یاب تسا
 زاهک دهدیم لیکشتیرانآ ار شتالوصحم
 هک كرزب .تمنس كي خرچاهنآ دوجونمی
 دشاب یقرتم یاهروشک یامنیس تعنص
 هدروآ فکب ینان هدع كيات دخرچیم

 + تمنصنیاروهن افمأتم ..دنروخب تل
 هیامرس نآ ردهک یرکید تمئصره لثم
 اهروشک داصتقایوهدشتفگنه ی اهیراذگ
 او طابترا
 تیاعر.درک مهارفار مدرم ننفت كاروخ
 یپیسن رپ و لصا چیه ؛ رکید زیچ چیه
 دصرد دوت ... تسین طرش طسو نیارد
 یراک .دننزبیفرح هک دناهمايت اهلیف
 یشکیارنامز : اررشج ءاریگدنز,دننکب
 یزیچ هک دناهدماين .دنهدبنات نزوس
 یتیاغرگ.دننک هفاشا ناثدوخ یجاشامتب
 هکتسا نیا دشاب روظنم اهنآ دوجورد
 ءاهكقل دنیرتلذتبمو نیرتفیخسنوچمه
 لونشم ودنبیرغب اردنسپناسآ یاهنهذ

 زاار طیلب كي لوپ لباقم رد و
 دنهکبنوربب ناشدوخ یچاشامت

 نیازاحراخ تسایملیف «رگنایصع»
 نیکستوریدخت یاربهک تسایملیف .

 یجانامت یاهتذل كلقلقیاربو نتفتو

 یاب تساور یراکره,دشاب

 .شخب تذآرایسبو  یندششومارفوزود
+ 

 دیمتساسن رت - یعواکینوم:ناگشیپ رنه
 کا قردت کشی رک لی اس درام وب بد
 گاج : دادربملیف - ثروگندناج : زامگنهآ
 س یزول قزوج : نادرسگ راک س درایدلیه
 199و - ناتلگت
 الوماطتی ۴ذله طنتتماتم» زا
 راذگهر نارهم همجرت . نلیودیوید

 یرامامات - هدژژرز
 رکف نآتشپهک تسا یملیف.هدشن هتخاس
 وتهچرد رکفوساسحا.تسهساسحاو :تسه
 دوخب ار ام عورصم یایند هچنآ فالخ
 هناوید هناوید یایند «تسا هدرک لونشم
 .هناوید هناوید

 یلسن هدنیامن و ربمایپ یگنایمع
 اهههبج یبلط هاجو عفانم طسوفک تسا
 وتردق زا هک یناوجلس, تساهدش هل
 تاینمتندروآ ربیاربنارگید شایژرنآ
 اروا هلافتسب دناهدرک هدافتسا ثاثدوخ
 دن هتخادن یا هشوکب فرصمیبومدشهدیکم

۵ 



 ههجاوم رد شیارب اهشژرا همعهک یلست
 ویچوب و یمدرمان و یورمانهمه نیلاب
 دهاوخیم هک یلست ,تسا هدشیفا «یهایت
 هدادواب .تسپ یایندهک یقشمرس قیاطم
 هک یلش . دناوتیمن یلو ..دشاب یدام
 كچوك یاهقالعو اهنامیا یضعب زونح
 الیق هک یهدناسرف فای نامیا ,دراد
 لیحزوتزب دقال ,فوبهذرک یبوخ و اب
 ,شاهچیپ ۰ شردامپ ۰ شایناقهد هناخب
 یامتمرکیدهکیقاهزیچ+امتب«شانیمذرسب
 .دناهدرک درط دوخزا ارواو دشنسینواپ
 .هناتسا یلسن خآ فرح «گنایم»

 رد ار شتقشمرپ ءار هست
 ناغت تادند واپ مدقره رد هک یل

 یغلت و یمورحم و رجزاب دیاب دهدیم
 هک یمقوتیب یگدنز نایاپ رد و دنکیع
 .دننکیمیلس ارثآنتسیز قحروزبوا زا
 ارشیوخ نامشچ شووخ :ندرماظحل رد
  ددنپب

 ءهناداتساهقالعاب « هداس ملیف كي
 : یدچ ؛ مرگ. ناوج, ساسحارپ : ابی
 هکیملیف .. شیاتس لباق و قسعت لباق
 + تساه هامذا یلیخو هام نیاملیفنی رتهب
 یدام فیاظو تشپ هک سکه هک یملیف
 شیارب«ینم»مساب یزیچزونه « یکدنز
 دورب هک دراد هفیلنو دخاب هدنام یقاب
  دنیبب و

 زا زیکنا باجعا ملیف كي
 ..تسوا ملیفنمود نیاهک ناوج نادرگ راک

۸۶ 

 هکام مرتحم نازاسملیف زا یضب شاکو
 نیهدزت شو نیمهد

 دندیدیمودنتف ریه دنتسه دوخیاهراتهاش
 دنتفررگیم تربعو

 اهملیف هیهت ریدم و نولدنلآ
 !هتشاذک | رملیفنیا هیهتهیامرس ًاصخش
 قو ار دوخ حنرتسد هک یناوجرب یاپم
 دریسیم ران ادرگراکب و دنکیماک راک نینچ
 دزاسیمیملیف.دسانشیمن ار واسکچیه هک

 تو درک راکب هک
 نیا هکنیا ابک

 و هدرکت راک

 اسراکرد تسد

 ناکت و قیمع ریثأت اب «رگنایصع»
 یپوشلاتدرد و خلت میپ اب , شاهدنهد
 لقادح ابهک تسایملیفشاهدن زراو یناسنا
 ینارآرق رادقماب یلریعدالیاسووهجدوب
 دروآیمدوجوب ار بوخ ملیفكي هجنآ زا

 نیجوقوخ : هاوس : دوش + هدش

+ 
 بعراسامانل س نول دل[ : ناگشپرنه

 دراتفع سهیل اواکنلآ : تسیراتس س هدژژرز
 :رادربملیق س ورلدژرژ : زاگنهآس وک ناز
 هلو نسل : ادراک س.داوتر ول
 ۱99۴ - هنارف

 مای



 ردلایتک ارس
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 .تسهنآ ردریغوبندشفاپهنشاپرب
 تعاسود غومجم رد «ردل |یتک» نارسپ



 .داس دایز ناشروام تافوذا لبق
 ًرهاظناتیاردپ هکیتورثو كلم نینچبه
 هارمه یراسا اب« هداد تسوزا رامقرج
 ارجام فتک هب «ردلایتک ه نارسپ .تسا
 عقاو رد هکر هش بابرآ .دنوشیم هقالمیذ

 .تسوامه,ناشک الما بساغواهن آ ردپلنا
 .. و دوتیم هژرابم دراو ناشیا هیلع
 .دوشیم بولفم هرخالاپ

 رادقم كي ملیف اهنویسک آ هلسافرد
 نیب هطبار ورک نشورورتک اراک املاطعاپ
 ینینزاننزهچ اهنآ رداسکنیاو ناردارپ
 یشکچوکسپ هک هدادیمداتیگسرد) هدوب

 ی و هتخادرپ (دورب هسردمهب دنا

 :کر ارصا نارداربزا هکنیا هب رادقم
 رهشتاماقمزاو هدمآ ام كالعاو كلمرسب

 باوج :ميئاوتیمن "هنکهدیضیپت : هکر ظنا

 فرح یرادقم كي تسا یملیفلصحام
 یلماخب هک زیگنا لالمو دنک رادقم كي
 روطب هک ریوامت یضب ؛ اههظحل یضب
 برغحور هداسو میقتسم یلیخو یعازنا
 « تسا ینهید دناسرپم ار هسامحو ار

 ریوصت هشوگ ردو دی آایمشیپ داقواب نیدز

 اوغرم نآ یولج هک كچوک تسیاهبلک
 گندیبآیدود كيداب هتشرو دنکلپیم
 كيرطاخبنين و ... دوریم نامساب نآ زا
 هکیا هظحلرد نیوناج ءرسهچ زا نالپ
 هلولگهورعف مهب نادند , مشخزا هناوید
 یرگید زاسپ یکی اد لولششود یا
 هچ ؛ ابیذ هچ شاهرهچو دنکیم یلاخ

 . تسا روآبعر هچو میظع

 -یتسیلافر» تشادربنیمه هنیمزرد
 دنچره .تساریگ یی اهنلاود «یمامح
 ۶۱ ناج» هملتكياپ هلبود رد هنافسأتم
 كيدد اد فطلنیا «نیونناج» لاهد رد
 دن هدربنیزآ هظحل

 هدتز هفسلق ام ًانمض ..
 ملیف نایاپ رد «نیترامنید» نتشادهاکت
 و دوب هچ

3 
 سنی رام نیهسناو ناج ) ناگیپرثه

 تو اهلزادرسپ:نوسرد ]لک اهسرپ اهل رام
 سین دسیکیف لب -یروگ رز مبچستیلسا یمرج
 سیو نلآ- تبار مایلپو :تسیرانسسرپ اه
 ریدت نا افت رسب رم | :زاسگنهآسکسایره
 : هدشنک ایه - هرالاب نیسول : قدادوبلیف
 .یواناهیرثه :نادرگراک سیل اولاه

 مای



 ةقیاسم
 سکر وب

 ماکنههتشنک لاس
 یتروص هگنلپ ملیفشیامت
 نیا زا تعپ رد هدنراکت
 «ژوراوداتیلپ»راکهب.ملیف
 : ورکیاهراتا زین

 یاهنادرگراک
 حارطالبقهک نت سهیرایسپ
 امت و هدر هو
 دن!هتخادرپ « رادناسن !هیاح
 ملیف هک تسنآ بیجع یلو
 ًعبط هکصاخشا نیا یاح

 نوتراک »
 ورادن اد مال تلاصا

 یکیورفنکیالاحو ..
 نیا زا زدراودا كيلب -
 رادروخرب لءاکوحنب هصیصخ
 نوت رک شیاهلیفو « تسا
 اهناسنا هک , دنتسهیئاه
 . دنتکیم یزاب ناشیاجب
 یسیلپ ملیفرد رمانیایتح
 یلتاق)«یکیرات ردیئادص»
 : ( تشاد یفنگنت هک
 دنوتیم وربود یثداوحاب . یرثه همین ملیف رد ایو
 , نآاب هلباقم یارپ هک  ینافیترد هناحیص »
 یلبق یکدامآ هنوکچیه . ( كسورع كي یگدنز)
 دننام تسرو ۰ دنراد . دروشیم مشچپ

 یاخ ملیف یاهزانوسرپ ناتساد یاهزافوسرپ
 «نوتراک» . روتاکیراک عقاورد وا یاه
 ناشیا زدراوداكيلب ده ناسنا كيزا یثاه
 نوگانوگثداوحنایمردار  نیاب دوخ هکنیا نودب
 اغامتب دوخو هنکیم اهر . .دنشابفقا و ندوب زوئاکی راک

 داشماب ) « ۰۰۰ هنیشنیم هراومه وا نانامرهق

 تیسوصخنیاب زین زدراودا
 دروم رد صوصخب .دوخ
 هراشا هنگ رزب هقبام»ملیف

 وا نووب تسینوت
 زارت

 زا اههنیا هک شیاههلیف
 و هرودیم مشچب  تسوا

 :یروض

 رتک راک رد,هدیشوپ تروصب

 زایپ ۰ دیالسا ریواصت
 هیصوت یاهتشون يط هکنآ
 لک اهمناخ : دنکیم
 اهمدآ یفرعمی !دندادرپ ار
 - هتسیترآ ۰ دزادرپیم
 .يوتغودب ستچمپ هرخ

 نادیمكيریوصت دمپ
 ینل ابو تعامجاب عیسونمچ
 لقتنم ملیفب نآ طسو رد
 یلسل , قطان و , دوشیم
 اد (سیترک یتوت) ریبک
 یفرعمنیآ .دنکیم یفرمم
 مه نایجاخامت یارپ هک
 ینودت هکیماگنه « تسه
 نیسبدود یوسب ار شیور

 هدرک زا هکیقرب اب
 ؛دوشیم عطا اهن ادند
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 .دریگیم تروص
 ٌدظحل دنچ نیمه رد

 رد زیچ همه لوا

 .دوشیم فیصوت
 .بتره هک یئاهرتخد

 تک آ راک« دنسوبیم اد وا
 وعاجتتابورک آكي هو آ
 نینچمهو ؛تسالوا ٌچرد
 اپ ارس یو : شیاهیایل
 .تسا هدیشوپ دیفس

 ارج بوخمدآ نوچ
 :ک تقد و . تسا

 » ملیف سارس
 یاهزیچ ماست و دشوپیم
 هتفرکلیبموتازآواب طوبرم
 رداچولیبموتا كيتسال ات
 ..تسا دیفس زیچ همه و

 تیونهلصاقالب دمب و
 یتجدسب ناعرهق یفرمع
 كج) تیفروفورب «تسا
 رتیب) شرایتسد و (نومل
 .(تلاخ

 نلاب اب یلسل یتقو
 ردودنیا : دوریم نامسآپ
 تخرد هتوب دنچ راتتسا
 دراوورداکدراو ۰ هكرحتم
 خرس ةالیح)دنوشیم ارجام

 :دیشوپ هایس ایآرس
 ملیف لوط مامت دد نیت
 و : دراد نتپ هایس سال

 كيكيلش اب یلبق فن ای
 خاروس اد نلاب « ریست

 نحلناهگ ات اجنیازآ
 كيوءدوشیم ضوع كيزوم
 یاهلیف جیهم كيزوم
 اد ارجام یبپ یتحایم
 ..ميونشيم

 زنط هک, ناتساد یا
 ,درنکب یلحم هچ رد نآ
 ةدتتاسروطیحم اپ بساته
 یداد رارق عونتسکاهلیق
 ینابلآ كيزوم زا ۰ تسا
 یاههفاکكیزوم ات. هتفرک
 سلاو كيزوم ۰ نرتسو
 هک راكیزوماهرا نت رابرد
 كيزوم « موش اناخ رد
 ۰ یزاپ ریشمش یاه هتحص
 ...هریقو «خست ,پقاعت

 دحاوخ نینچ ملیف و
 عونکی تمسق رهرد :دوب
 یدوویل اهیاهمیف زاكيپيت
 ۰ دوشیم هتفر گن نطب
 7 یاهرتکآ راک

 اب یلناتم
 یارب

 .زیچهمه نتخادنا تسد

 دسناوج هقیمه هتیترآ
 .تسا عاجش هشیمع .تسا

 یزابقشع ونیتنلاوكيسب
 اف  :هشیمه هتک ی
 ,دنکیم عافد اهتز زا و
 یکنبرف صالک ود كبسب
 مه نمشدب دنزیم ریشمش
 هتیمه و  تیا محرتع
 یتح ۰ دروخیم ینایماش
 ..4 اکسالآ رد

 هشیمه ؛سنچدب دره
 یاه راک تماش راجد
 اعالب و, دوشیم شدوخ
 تسرد ۰ دیآيم وا سسپ
 یاهنوترلک رد «مات» لتم

 .یرجو مات
 و ءایسرمق كرد





 دنکیم یگدنزژ ییالوک ارد
 یتقوو)دنیشن یک راتشپ
 گر امنببيم ؛دوشیمدنلب
 نانچمهو ءتسا كيتاموتا
 ,(ادهدیم همادا نتخاوشب
 , دود نایم زا شرایتسد

 دراو تسدسب اتغ باقت

 زا هشیمه « دوشیم قاطا
 یسم دوخ یغنب اهتیمقوم
 و , دنک هدافتسا دهاوخ
 .دروخیما رشروچ هاشیمه

 یاهتک امامت اهنیا
 تمام یاهلیف فوم
 دن ودر

 گرو و ربذز شخد كي
 داف ایالب مامت .ذا هک
 ژوریپ هرخالاب و دنکیم
 دوشیم

 ملیف رتخد یفرعم
 ناتساد رد ( دوو یلاتاث)
 یارب ۰ تسا حرش نیاپ
 یسرکباردوخفرح هکنآ
 اب اد دوخ تسد ,دناشنپ
 هتادرم تلاوتردپ دنبتسد

 یرتخد نمش رد
 ددکیمكرب راکیسک تسا
 ,درمونز قوقحیواستهبو
 نایب یدازآ دوجو موزلو
 داقتعا هناشیانیپ لامعاو
 یرهاظ مامت اما ) ..دراد
 بتا

 ی رداربه
 رد كيتنامر یاهقایق اب
 رد و , هتسشن یلسل رداچ
 و دنچ رد هک یماکتع
 : تسا یربلد نوچ
 یوطب ورک اب یاهس

۹ 

 هقاسم

 اجزا اد وا ,یناپماع
 هلبح هارود زا ..دناربیم

 ریشمش همالس تسژ یارب
 رهام میزس تکی ابا
 ندش هراپ یاهص :دنکیم
 شرس یالابذا دداچ ؛درب
 لول امترد...دوشیم مدینه
 ات تیقوم عامترد .ملیف
 هگن راکنر كيش یاهسابل

 كياگود رب یتح هدشوپیم
 وایابلو .روانش خیهعطق
 هشیمه هتسیترآ سایل لثم

 مهب یارجام دیو
 یبارخو یفولشو یکتخیر
 .تساتماص كيمک ی اهملیف
 :وزیربم مهرد هکیت اهسق
 لسعادب هکیئاه لیبموتا
 منخالاب ویو .هداعما
 یاهماختايک باترپ سناکس
 هک ,رگییدک تروصورسب
 نیرتفورعمزا یکیروآ دای
 تسایدر اهولرول یاهملیف
 هگن ردوجوابهک تفکدیابو
 قیفوتنآ ,رکید تاناکماو
 .تسا هتشادن ار

 هزیروش !ظزا ملیف
 ؛تساولمم یراک
 تیف روسفورپ یقالخا
 اهحبص یرادیب ماگشهب

 اه تمسق یتسیردو
 لسعم دزاد لماک تیقفوم
 سقر + نرتسو افاک سناکس
 لردبت کوب یلیکاهتخد
 مارآ وهناموصم ارآ
 زاوآكيبنیاوورپیتورود
 یت ورودهجوت-نردمودن ول
 ی رهاظیانتعایبو ینوتهب
 هب كجگالب دورو -یلائان

 2 یدسپ :یاومد و فلک
 اد دوخ ناشن هک یرتنالک

 یم شوهیب درم كي
 دو سن

 ارجام دورواپ .ملیف
 تمسق دراو ۰ هیسورپ

 یکدنا هک دوشیم یاهزات
 یتجودیا بنیمادج یلینزا
 یدچ :یژاپ ریشمشهنحمرد



 عقاو رد و ,هدمآ ردراک زا
 مه یاهداچ نادرگراک
 هچریف نآ زجب ,هتشادن
 قیاق مادهناو رخآ

 زا« تنق نیا رد
 یریگتسدزایپ هکیماکنه

 ییقوصتهب اد اهن آ
 : دنربیم هچاسیرد کور
 ملیف لماکیارجامدراوملیف
 .دوشیم هادنز ینادنز»

 یزاب نومل كج

 یسورسن رپشقنرد یبلاج
 بل اجتاکن زا .هداد هئارا

 تسرک و ریگقرع تمسق نی
 زاهکیرکف اهنتو .تسوآ
 تسدواب دوخ هیبش ندید

 هلمج نیا تروصب هدهدیم
 ارچ نم» هدوشیم نایب
 «؟ماجتوآ

 سلاو سقز یلجم
 سقر گنهآ راهچماغدا اب

 ک
 یافهنسم نیرتیشناد
 ... تما لیف

 نیمه زا یکی نمض
 ریوصتکكي رد هکتساهسلار
 سرب  ميتيبيم هاستوک
 یکید درم كياب ؛ ور

 زا و یه .رج

 !تسا ندیصقر لاح رد
 زارآ ترم

 یادصیهامهب دوویل اتان
 قینصتابیکچوک یزاب هوا
 .تروص سی :ریذ تروص
 یرکید مدق) تسا هتفرگ
 (نوت راکیوسب

 یارچام نامه جو
 یتقوات .. تسا یکشیمه
 نژ « دوب ءادتعایپ دره
 یاعدا ودیودیموا لابتدپ

 یدازآ .دنسیاقع
 ءارپدرم هک الاح ,تشاد
 .دسوبیمار كرتخدو هدمآ
 دوشم وربود وا یلیساب
 ! هنکیمرارفوا زا رتخدو

 مهنياهک تسمولعهاما
 یعون تروصو یزاسرهاظ
 دراد ارماد

 ,هقب اسنای اب ردیتقو
 یلسل .لانیفطخ یولجرد
 تایثاعارب اردوخ نیشام
 ورادیسهاگن رتخدپ شقشع
 وا یتعوزبسوییم روا و
 و «)یتخابوت» .دنیوکیع
 هقپاسم طقف نیا
 دوخیوازآو یگدنژ هکلب
 !تساهتخابرتخدپ مه ار
 یناکس رد ميدوآيب دایب
 ًةماکنهنآ رد,كيک باترپ
 همه هک :هدن رپ یاه كيک
 ذنق هدندوب مدول آ ایت
 /دیفیمر ساب اپ نیبک ی لا
 هدنام زیمتاهنآ نایم رد
 اب وا یکاپ نیا اما هدوب
 دكرتخد هک ,یکیک فرظ
 نیذآ , دنزیموآ تروص
 .دوشیمهدول آمهواو دوریم

 و لاجنچ نیا رد
 یاهروتاکیراک نیا یغولش

 زا
 تسین مال ین

 هنیمز نیمهردهک صوصخچ
 یئاه« تفا » زارظنفرص

 نیا

 راد ین دنچرو هک
 راک زا حرفم و زیمآز نط
 تساهدمآ رد

 لگهتسد خآ کت
 هک تنا هرتخد یسورع
 دبکیم تیپ وسز ین

 كل اف تیپ تسدبلگ هتسدو

 دنوملكج :ناگتیپرته
 دوو س سیئرک نوت
 فر
 4 رانس - نیا ووربیتودود
 : زانهآ س زدراوداكيلب
 رادریمیق - ینیجن«یرته
 4 نادرکراک س نالراخلار
 < دراوداكیپ

 دنسرخ نژیپ
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 نیا میف دنا اب« میف یاد +
 مر قاسمی لاک دداد اد تو
 و

 نوید نادرخراع نیا هنآر لا فلک
 ام« کدام

 ربات یاونپ برم ملی یاد
 فرم و دریکیم دارق سدرپ هدوم ۵آ طهرام
 شزدایب ملیفنیا - تسا نیب دد دافتناودقن رظن

 تیم یاد ین هاععا اهتمام تا زد ام دقتم.دودم سعشم 0 تالع اب و
 حاد یه تا زدیم هتفلگ هام
 تم
ِ 

 بم :ددناوخپ

 رتکا دسح اب هک , شغبتذل تخم و
 اد شیاضق یقرش یاهب ما هدافتسا
 داتسا كار - وز ینحاد هب
 هجا زارپ شحم یامنیس ناونع هو
 نسیربت ًانحص : التم) بوخ یاه
 و هداملاقوف نینازیم اب. ( هصاقر
 یعدنمرف هیامو ین یی زوهوکشودگت
 دووبل اه یژورسما یا هواع

 (اع ؟هاتععت ه هوم )

 عبس یایعوش عوسن نارادنسود
 یوبراتس اب.« دنوسم اید ردلیاود
 هرهو ردیاو لوس تفارظو مکحم
 رد ) نیترامنید زا لک رادرب
 ۷ ملیف . یفنم شقن رد ( نیت رامبد
 رفارف « مود ید الثمضجم یدمک
 یایلو یسرت نورد هب اما دیآیم
 ی هاد « خاروسرد لاغعت > الم
 ردیاو هسیلوا یاهیلیف رد + هباپ
 جنیهتافساتم هکدوب یصلاخ یامنیم
 ییاهسدح هتیلا ایلیا و . تیث رگید
 قودب : یسرانف ذی یاثیم رب تسا
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 . یساسا هنحص دنچ نودیو اهیخوش
 ( ۷ ۷۵, 5م۱4 )

 تییار ) اهدنخبل واهگشا
 ( نیاد

 , هتقر و هتش و یدوویلاسه
 زاروآ لالم و یسئالوط هلیقد ۴
 عرب زل اسرظاتم و هقیقر تاماسحا
 ققوما شال و نیاتسرمه وژرچارو
 ولی زومیاههنحص نتخاس یاربزیاو
 | ددرک بت رمواههنحم هی ردناجیهداجب |
 اما ۰ رگیدکی هب هنحم هتشرود نیا
 زیاور#لاح رب لایزوم ملیف نتخاس
 و دوسجاد رابنیا یاهگنهآ ؛ تیث
 یاه راک دودح رد یتح نیاتسربه
 دوجوهجیتآ ددو ؛ تی مه نانقباس
 .تسثرثومملیفرد مه زوردنا یلوج

 ( ۲۳۰ 5هبم۵ ها ۱/۵۵۱ )

 یرنع) ددلا یقک نارمپ
 (عواناه

 .دنکتخسو قمی ولداعتم
 زا تقو هنداحره نتخاسدیدب یارب
 یزرگدسریم هداح هب یتقوو دریگم
 زالم - تسا قفوسم ان ینورکترواب
 رظاسخب داش .لب دانک لادج ذنحم
 یاههشیمز فلک رد یواتاه شخوک
 ام - نرتسو یمدقتسیارب هان
 و ناج ةزراسیم ] ملیف رغآ ًانحمرد
 و ناجیه اهتت # یواتاه ( ناروم
 کلب دروآیمآ کنجب یرتشیبهلرحت
 كیرضخآ ةزرابم زیمآ تنس یبایز
 ردچدیم تسد زا مه ار نرتسو
 ( ۳ کممع ها عام ۵۱۵۰ )

 یدوت داولشاب یسوساج
 (نیلشتكنارف)

 یایدنارود رتش الی نیلشت
 واتنشآ یمک + میم نیل لوصم
 هک مهشصختمیابث هاب اما ,هچاپ_تسد



 راک لیهست یارب ییاهنیشاماب)میسریم
 (تفایم یراکب ارج ماجنارک اه

 زارکتارشآ هتشیاهفرح طقف
 قیاقاب هناخرپشآةحص هام

 یسیلوسا یادآرتشیب_یتحو .یداوس
 قولخم .تسارارق هع) اد نادر

 دروآیمرد (دشاب نیلفتدوخ
 نم کور زد اهم

 هاو

 تسدکبوٍلیصتو لول یب . لتق هتعر
 اریک یاب . بوخ یاهاطف زاریو
 و اه هاگآراک یحاعسیمک (هجرع)و
 .داشراکزرط و رگیدکی اب نانطی اور
 ی ملیف قیقدو یلک نزونتخاس غوعت
 شیاهتش اب رد !دنادرگراک راک شمرت
 اه هنحس نتخاس ظبارم ردو هتخذگب
 تييرته لاسحاست هتشذع زا :الم)
 ارکاو هداس ! دیدناوجی (نویزیولت
 رایس لاسح نیعرد اما یهیدپ رایسپ
 عج اععما ۲نویوو) شخیتش

 یندیس ) _ هتشذگ زا یدرم
 «نامرهقدض» نامرهقكي مغرب (تمول
 + يلراه تنوع م هایم یاه هان و
 مر تزارپ ؟ تسولاماحا تخم مایف

 رطاخپرتشپ .راشو نتشیوخ لاح
 تیصخلقلخرد تکشو ویراتم فش
 (رگیاتساداد شالادوجو اب ) لوس
 : تمولراک رد عن راطاخب و
 تافوس تسا دارق لک عرس یاهشق
 هثر نلآ یادا هو دنفاب نویزیولت
 یار هنچ و رضاح ناسز رد هچ)
 دف راک کن, (هتجذهب تشک
 دن ایم یقابینف یاهلیح نامه

 ی

 كيلب) یگرزب ؟قباسم
 اوت قلخ یار تست زد داودا

 (00ءاهاوزلدخوشیهاگن و , هدنز
 تیدودحماما کی رمآیاهنیس تشذغ هب
 و ژدراودا یو امنیسرنوتراک» یابند
 مواد و یسعم شددرم یوبراتس

 یخوشو
 هزامیم نیامن مادر ین ادنزو اتم اب
 هان ؟گنچ رد زدراودا هنوگچ هک
 دنفابم دریگب هرخس هب دهاوخیم
 بام رد ژوراودا تفارفصول !عم

 [(هدازهاششت ردنودل كج و) تایل
 90 یوم ۳ع۵) ۰ تسیافامت

 (یزول فزوج)زلب یتسدوم
 هنحصاب:یزورما و نیت رو دن
 دل ودکمهداچید یاشار

 تخب ز (۳:0وادعاتوم _عناووعم)
 الامتحایزول لودعقبط و . ریتتتچ
 فصول عس . «قیتع میهافم» زا رپ
 نپردودنته ادلعو ین اهلی
 مغرب و اهادا و یصوصخ یاهیخوش
 هدروخاههنحمص رتخیبرب هک زول روم
 اب . تسيیلوتعم رایب یرثا ملیف
 اجنیا هکیراپ هکت خنزا لقا دح
 .دآیمرب نینچ دش هتشاذگشی ام هب

 ی ۰
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 كيفا رگ و ملیف شیف

 نارادربملیف

 وهکگناو رمیح
 [نصصمم ۱۷۵0۵۵ ۰۵

 . نیچ, کت ون اوک. ۱۸۵۵ : دل وتم
 تا ؛یعقاوما ) .گنرما نکاس :

 زا . دوب یبهفرح نژتشم ادنبا (میجدلت و
 ربملف) ای نبوی :۱۹۲۳ ۷
 . دش نییزود یدصتم سپس !(لیمود پلیس
 .دنتخاتم ارواوهزییجاداس ما ۱٩۳۲ ات

 اب ییامنیس یاممایف
 ریدم تمس

 یرادربملیف
 : نادرراک) تشون سس یاهلبق ۲

 (نمزا اچ
 نیا راچ :ل) جاده ۲

 (دونرب تیره
 (کنیففروتکیو

 (وت رب تربره :ل) نتسکش فشن ۴
 تربره + هل ) یدتز ییئاج شام

 نون ربترب
 (نونرب تربره :ال) نبرتپ
 روتعیو : ) كيراب هرد یاوآ ۳۵

 تنی
 (تاکوا یندبس :۵) رگتوا
 تل رایئدیس:ل) لبقنادنچ
 لی وم:2)یلصا ناب بخرد هافداپ تاک وایندیس :۵) مدرم نیرتها

 (.رلاکینکت .یلثر انحمدنچ
 ترب ره :) صاقرو ناوخزاوآ ۶

 (هونرب
 (تادولا :)ییایردیاهبسا
۹ 

 .(گنببلفروتکی و :ل)ین ان الت
 ادا :ل] هدهلفق
 روتکیو : دل ) نثغ ناراکراوم ۷

 (عتسف
 تون ربتربره :دل) ریو لروس
 تربره : دنخب ؛كقد ؛دنهب ۸

 (دوترب
 توش ترب :ق) لماتتیانج
 (یاماییو ؛۵) راوید داهچ

 (عا مبو :ل) ارحم یاهیف ٩
 (یان مال و:۵) زورما ۰
 (زکاههراوه :۵ )یبانج نو اق ۳۱
 :قمالیو :۵) سلطا سوت اقایادوام

 (مداوه
 ؛سیزننورمک مبلی و :ل)

 (یتادلوئاد
 (هراوه ۰

 (دلیفتل ی دبس :دل) صقره ورک ۲
 (جژدوبكترف :۵)ادرفزیپ
 (وتسیاب ناج :۵) ینهفرحریغیاباب
 (نلیدسیش رفناج :۵) هراکی مدآ
 تورعک مایلی : ال ) رسکو داج ودناچ

 (لثراولسوام «ییرتم
 نوف خیدا :ل)گودورب دد شد رک ۳

 نودبودخاتشو هربود .دننشخ .ماهورتش
 شخپ هرهاوخ مالس» ناونعابو نادرگ رمان

 زا راچ یراکمهاپ
 نیر فرا اچ ل) یمن دوخ ۳۴

 (درالک .ج

 (( كیاددو ؛سو :۵) نتهنم ماردولم



 (كیاد نوبس.وت) رفالدرم
 ,یکسواللب دراچبر:ك)دووب اهین امهبم

 اعیتکت ,یگنر تحصب
 (دوو ماسن۵)لوبماتسارووجتسج
 *[(رفتاب دیوید :2)شاب هتشادلق
 .هدراودآ :)ورج» رتخوكی لاححرش

 (دیلب رگ
 [(یفرع یلداد : دز برس ۳۵

 لی وارب دات: دل زربیماو تالع
 (دیدل دن مدا : دل نورد دلم
 (یتسیالشب هراچیر :د) یناشوا رپ

 .نونسرپمه سورپ : ۵) هدقز حیف
 نیل رتچ یراکنها یدادربملف
 (عوو ما: )منا ۳۶

 . ۵مالیو : نتشنا زارق رب شلآ
 ( :ناتسکتا رد هدش هی . دراوه

 . نلیو میت : ۵ ) ظفاح ؛دخ مراب ود
 ًبل.رگربیتع یتاه یراکمه اب یرادربملیق
 ( نان رد منش

 .مورت وش روتکیو : ) زمرقةقرخربز
 ویسم هیهت,لان پژو یراگمهاب یزادوبیف
 ( .ناتستا
 (لومارکناج :۵) ادنز یناس ۳۷

 .دگارولنمرف : ) رب اسماتیاهارجام
 ( راک نعت
 (لومارک ناج :۵)هریزجلا ۳۸

 یودورب  ناتسآ رد داد هلند ةراتم
 (ینکرب یاب : ۵)
 یبزاب :ل)مندرک راکتیانجش ارماجنآ ۱۹۳۹
 یک

 (یکییدیول : ۵ ) امهالعا ذچب
 ( زیتروک لکیاع :د) بلد نارتخد
 (رلیسسول :ت)تسا نم تشون رس رابغ
 (تیارثایربد )داعیاب یاه هجنپ یور
 ناسچ : هلریوتیلبا رد نلکنیل بیا

 خیل رها رتکد زبمآر حس لولع ناتساد ۴۰ (لومارک
 (۵رتید مالپو :۵)

 (نمرش تننیو : )بن یاههچب
 [یلباک مايلیو + ) هراج تنم
 .دلاوتیا لوتاثآ : ۵) حتف یارب یرهش

 (,وتیلوپ لوسیراکمهاب یرادربملیف
 ۵ رتید مایلیو : دن )رتیور زا یماغپ
 (شلاهلولاد :ه)یگکرف تولد ولپ

 (ربادكن دریا :2)ناتخرد یزورب ۴۱
 اوت لوتان؟ : دلم زا نور

 (موو ماس : 2) هاشداپ فص
 لکی اسم :۵) یدند لدود یکتایب ۴۴

 (ریدوک
 (نمرش تنسنی و :دل ) تخس هاد
 رد.ثق الت رفد ۵) دن بیم زین نادالج

 «مینک شومارف ادابم» ناونعاپ ًاددجم ۵۰
 (.دش شخچ
 (زکاه هراوه :2)یباوه یورین ۲

 رد . نوتسلیام یتول : دل )لام# اتم
 شخپ؛هاحلس مح دناوتع اب ددجم اکیرما

۹ 
 (زیتدوک لکیام : هل ) يسرام اب رثس ۴
 (یشاو لوئار : )هم داصتم ۵

 (اددوک ناتلوز : )لب اتم ذلمح
 (نیلموش نمره ۶ 2. ) یرس رومام
 (یرولق تربار :  )رطخ تمالع
 (تدداهترب زیتروک دل ) نم ترهش

 (نعرش تنشیو :د )یسیترب ادون ۷
 (شاو لوئار :ه)مش

 ( نسار ترباد : ) حور و میج
 ار هوسخ ینایور ةتاخوگتیدننب یافآ ۱۹۴۸
 رتروپ.ی . ه :۵) هژاسم

 س راهه ) یگدئز نادود نیرتهب
 رند
 . رتساف , رد سیئول : كل)زاب و باغ ۱۹۹
 ۰ لاک ینعت
 (رلوف لثوس : )ان وزیرآ نوداب ۱۹۵۰

 (.رلاکینکت .سیاربمییو :۵)یلوپیرت
 رو . نساد تربار : هل ]ریلد یاهواگ ۱۵۵۱
 («. عاجتزابوام» : ناریا

 (یربناج : ۵ ) دیود ار هاد مامت وا
 (ب جروج: دل ) شاب بدوم
 (ساد كترف : )ف دیوگیم مئاخ

 (تنرایت:۵) یو دورب هب یلصاداب یخ ۹۵۳
 :2) درکز اب  كچوک یابش

 (نزیواتیو
 هر اکیتکت .نامعوا ]وشوج :ه)كي كيپ

 (.پوکس نیم
 (نیراما اچ : ۵ ) لذد تب ترم ۹۵۶

 (تنتداب لاه + ۵) وگن ارد
 ریاست ام: ۵) تیققوم شو کرب ۷
 (شیردنتتام

 وانت یفاتا یرادرملف .رلکرثراو . زجرتسا ناج : ۵ ) ایردو درمرپ
 ( .لیوتات مات + ییذارک

۷ 



 دراسچید :۵) عمشو باتک, كت ۱۹۵۸
 ةبرح » : ناریا دد . رلاک ینکت . نیئوک
 ( « رگوداج

 لسباد : ل) نیگمشخدرم نیرخآ ۱۵8
 ام

 (تدداددوفیلک, ۵ ) لوا طحفص ناتساد
 رلراسچ : 2 ) نایابیب گگنهآ ۱۹۶۰

 ابثیم : رلاکنیتنا ۰ رکویکجرج « رودیو
 (.پوکسا

 .لیولیع لپ: ) نافوتنیمزرسزا ست
 ( .پوکم امتیس « رلاکس کولد

 ٩۶۲ نزیوان اب .تیر نت رام)داه .(
 تیر نزاع : دل ) زواجت 9۴

 (هباتفآردهنکاحم » : اریارد ۰ نویواناچ
 نوبلدلترآ :د)راختفا نان اوج 19۶۵

 (.دژیوان اب هرلاکس کو لد
 (سیاینکتارف ناج :ن )اهن ۱۵۶۶
 ینادیس : دل ) .تسا موتحم كنم نیا

 ( ۰ رثاکینکت . تالوپ

 اب ییامنیس یاهملیف
 : نادرگ راک تمس

 *(نیاتسل :دادربمبقورب هدر رب ۹۵۴
 ینادرگداک) یئرمات یوجمان | ۱۹۵۷

 یلیو : اهدادرملبق . جلس ناج یراه اب
 ( .رلیو فزوج , هروفنیوآ

 تسابهات وک یامملیف
 ؛ نادرگ راک

 :دادربلیق) نیت اد یابد ۹۵۳
 (وهقتاد

 ملیق كي وحکتاو ۱۹۳هدد
 ویسل ادرگ راک , هیهت ار ( مولعما ناونع )
 ]0 هداد شیابث نیاژ دد هک + درک یدادربمیق
 :دیشخرو ,نآیاهراکساوب زنی ابیرمد ملیقرد ی کم رد یتدم 1۹۴۸ ردو « دش
 یلصانماش ؛ ید ملیف دنچرد هکداو نایت < یتسد کرد دار رسپ و مانبیملیق
 دم مک لیمو مات تسا یلیف رب یزاپ درک داک رنو رج ربا دج وا لوفتمرضاح لاح رد یو .تسا هدوب شورف . دش دتشاذک رانک حرط نیا یلد + هرک راک
 یهو اب .تسا کت رزوایتتنز تیپ طوب رمهک تا

 و هاهت» + ذ) ... 16۲۰ دم كيف یاهنابل زا ۷
 یمایپ ۰ فن همجرت

+۹4 






